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ثة  الزهراء عليها ال�سالم املحدَّ
ثة واملحدِّ
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ثة ثة واملحدِّ املحدَّ

قال الفقيه الشيخ فخر الدين الطرحيي: جاء يف احلديث الرشيف »إّن أوصياء حمّمد 
ثون« أي حتّدثهم املالئكة وفيهم جربئيل عليه السالم من غري  عليه وعليهم السالم حمدَّ

ثة العليمة«))).  معاينة... ومنه يف وصف فاطمة عليها السالم »أّيتها املحدَّ

ثة، فقد كانت املالئكة هتبط عليها بعد أبيها  أقول: أّما كون الزهراء عليها السالم حمدَّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فتسّليها وُتربها بام سيكون، فأخربت أمري املؤمنني عليه 
السالم بذلك فدّونه حتى أثبت من ذلك كتابًا ُيدعى مصحف فاطمة عليها السالم)))، 
لكنه ليس فيه - كام يقول أهل البيت عليهم السالم - آية قرآنّية واحدة، وليس فيه يشء 
من احلالل واحلرام، بل فيه أخبار من سيملك وأخبار ما سيكون يف ذرية الزهراء فاطمة 

عليها السالم.

ولقد بنّي القرآن الكريم حقيقة أنَّ املالئكة تتنّزل عىل األنبياء عليهم السالم وعىل كل 
هُ  من يصل يف الُقرب من اهلل تعاىل إىل هذه الدرجة؛ قال تعاىل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ َقاُلوا رَبُّنَا اللَّ
ُثمَّ اسَْتَقامُوا تََتنَزَُّل عََليِْهمُ الْمَلَئَِكُة﴾؛ بل ورد يف آيات رصحية أنَّ املالئكة متّثلت ملريم 
َل َلهَا بَشَرًا سَِويًّا﴾؛ وقد ورد عن أهل البيت  الصّديقة عليها السالم، يف قوله تعاىل: ﴿َفَتمَثَّ
عليهم السالم نزول املالئكة ومتّثلها لفاطمة الصّديقة رحيانة خاتم األنبياء صىل اهلل عليه 
ثة ألنَّ  »إّنام ُسّميت فاطمة حمدَّ وآله؛ فقد ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه قال: 

املالئكة كانت هتبط من السامء فتنادهيا كام تنادي مريم بنت عمران«))).

))) جممع البحرين ): 45)، باب )حدث(. 
))) انظر: بحار األنوار - العالمة املجليس )): 545 /ح)6.

))) بحار األنوار )4: 78.
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»فاطمة عليها الّسالم سيدة نساء  كام روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قوله: 
ملك  ألف  سبعون  عليها  فيسّلم  حمراهبا  يف  لتقوم  ا  وإنَّ واآلخرين،  األولني  من  العاملني 
من املالئكة املقربني، وينادونا بام نادت به املالئكة مريم فيقولون: يا فاطمة، ﴿إِنَّ اهلل 
كثرية  روايات  وردت  وقد  الْعاَلمِنيَ﴾«))).  نِساءِ  عَلى  وَاصَْطفاكِ  وََطهَّرَكِ  اصَْطفاكِ 
- أوردنا بعضها يف الفصل السادس من هذا الكتاب - أنَّ الزهراء عليها السالم كانت 
تدخل املحراب فتجد فيه رزقًا من عند اهلل تعاىل هتبط به املالئكة، شأهنا يف ذلك شأن 

مريم ابنة عمران عليها السالم.

النبوية مها  الكريم والسنّة  القرآن  أنَّ  البنّي  فإنَّ من  ثة،  السالم حمدِّ وأما كوهنا عليها 
للدين  الترشيعية  واملباين  الفكرية  األُسس  منهام  ُتستلهم  اللذان  الترشيعّيان  املصدران 
االندثار  من  العزيز  كتابه  بحفظ  وتعاىل  سبحانه  العّزة  رّب  تكّفل  ولقد  اإلسالمي. 
بينهم سيدة  البيت عليهم السالم - ومن  النبوّية فقد كان ألهل  السنّة  أما  والتحريف، 
سعى  بينام  ورعايتها؛  وتدوينها  حفظها  يف  املهم  الدور   - السالم  عليها  فاطمة  النساء 
آخرون - يف املقابل - يف منع تدوين السنة النبوية، بل جاهدوا يف حمو وإحراق ما جرى 
تدوينه منها بالفعل، بحّجة خشيتهم من اختالط تلك األحاديث بالقرآن الكريم!!! كام 
م منعوا كبار الصحابة من اخلروج من املدينة املنورة والسفر يف بالد اهلل لئال حيّدثوا  َأهنَّ

بأحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

نظرة واحدة يف تاريخ تدوين السنّة الرشيفة كافية إليضاح هذه احلقيقة؛ فحني يسعى 
طرٌف ما ملنع كتابة حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بحجج واهية، ثم يسعى ذلك 
الطرف - بعد أن استتّب له ما أراد - يف تدوين السنّة كام حيلو له، فإنَّ النتيجة معروفة 

))) املناقب البن شهر آشوب ): 5)).
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أنَّ  أحد  ينكر  هل  لصاحله.   - بالسنّة  ُيدعى  ما  أو   - السنة  تدوين  وهي  سلفًا:  النتائج 
كتابتها  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أراد  التي  الصحيفة  كتابة  من  منع  الثاين  اخلليفة 
ته منعًا لضالهلا من بعده، وقال مقولته الشهرية )حسُبنا كتاب اهلل(!! ثم إِنَّ أبا بكر  ألَمَّ
منع الصحابة من كتابة حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقال هلم )يف حديث(:... 
فال حتّدثوا عن رسول اهلل شيئًا؛ فمن سألكم فقولوا »بيننا وبينكم كتاب اهلل، فاستحّلوا 
حالله، وحّرموا حرامه«!!، ثم جاء اخلليفة الثاين فأتم ما بناه من قبل وصاحُبه، فكتب 
لألمصار: من كان عنده يشء منه )أي من السنّة( فليمُحه!! ثم أصدر أمره للصحابة أن 

يأتوه بام يف أيدهيم من الكتب، فأحرقها بالنار، ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب)))!! 

ثـم جـاء بنو أمية فـزّوروا السـنّة كام حيلو هلـم، وأرجعوا النـاس إىل الزهـري وقالوا 
عنـه أنَّـه أعلم الناس بالسـنّة، فكتـب هلم سـنة النبي وخلطها بسـنّة الشـيخني، فصارتا 
سـنّة واحـدة. أورد ابـن سـعد عـن عبـد الـرزاق قـال أخربنا معمـر أخـربين صالح بن 
كيسـان قـال: اجتمعـت أنـا والزهري ونحـن نطلب العلـم فقلنـا نكتب السـنن. قال: 
وكتبنـا مـا جـاء عـن النبـي صـىل اهلل عليـه ]وآلـه[ وسـلم. قـال: ثـم قـال ]الزهري[: 
نكتـب مـا جـاء عـن الصحابة فإنَّـه سـنّة. قال، قلـت: إنَّه ليـس بسـنّة فال نكتبـه. قال: 

فكتـب ]الزهـري[ ومل أكتـب، فأنجـح وضّيعت))). 

)املدعو  كتابه  استخرج  بَأنَّه  البخاري  مثل  يرّصح  حني  املرء  عجب  ينقيض  وال 
بالصحيح( من ستامئة ألف حديث، وَأنَّه كان حيفظ مائة ألف حديث من ]األحاديث[ 
أنَّ  عىل  داللة  البخاري  ترصيح  ويف  غريها)))!!.  من  حديث  ألف  ومائتي  الصحاح، 

))) انظر للتفصيل كتاب منع تدوين احلديث للسيد عيل الشهرستاين: ص7)، 5).
))) الطبقات الكربى ): 87).

))) دراسات يف احلديث واملحدثني للسيد هاشم معروف احلسني: ص7)).
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األحاديث غري الصحيحة يف رأي البخاري كانت تفوق يف كثرهتا األحاديث الصحيحة. 
ونالحظ - يف اجلانب اآلخر من املعادلة - احلرص الكبري واجلهود العظيمة التي بذهلا 
حفظ  يف   - السالم  عليها  البتول  الزهراء  طليعتهم  ويف   - السالم  عليهم  البيت  أهل 
وصيانة وتدوين السنّة النبوّية الرشيفة، ونلحظ اهتاممها الكبري يف حفظ أحاديث أبيها 
روايات  إحدى  فيها  تفّتش هلعة عىل جريدة  نراها  بحيث  وآله،  اهلل عليه  املرسل صىل 
روايات  السالم  عليها  املحّدثة  الزهراء  نقلت  ولقد  فقدهتا.  قد  تكون  أن  خافت  أبيها، 
كثرية مهمة، كحديث اللوح، وحديث الكساء، وحديث إِنَّ األئمة بعد رسول اهلل بعدد 
نقلت  السالم  عليها  ا  أهنَّ كام  خم؛  غدير  حديث  رواة  أحد  وكانت  إرسائيل،  بني  نقباء 
أحاديث كثرية يف فضل أمري املؤمنني عيل عليه السالم وواليته وإمامته بعد رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وآله.

ثة الزهراء عليها ال�سالم املحدَّ

ثة(: )وهو من أعظم وأفضل  قال الكجوري يف اخلصائص الفاطمية يف لقب )املحدَّ
الدرجة  وهذه  عليها.  اهلل  صلوات  الزهراء  فاطمة  النجباء  األئّمة  ألُمِّ  الطّيبة  األلقاب 
السامية والرتبة النامية التي تيل مقام النبوة واإلمامة خاّصة بالزهراء عليها السالم. وهي 
تعني أّن صاحب هذا اللقب واملقام يكون ُملَهاًم ومؤّيدًا باإلفاضات الغيبّية والعنايات 
الرّبانّية، حيث حتّدثه املالئكة فيسمع أصواهتا. والظاهر من أخبار الكايف أّن من مراتب 

النبّوة قبل البعثة سامع صوت امللك ومعاينة الروح األمني.

ث، وكان جربئيل  ثة: اسم مفعول أي التي ُحّدثت، وال بّد للمحّدثة من حمدِّ واملحدَّ
وغريه من املالئكة حيّدثون النبّي والويّص وفاطمة الزكّية، وكان لفاطمة الزهراء عليها 
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السالم لقاءات ال حتىص مع املالئكة. ويف حديث مصحف جربئيل: كانت فاطمة تلتقي 
جربئيل مخسة وسبعني يومًا أوقات الصالة املفروضة، وتشاهده عيانًا باحلاسة البارصة 
كائن،  هو  وما  كان  ما  يف  واألخبار  األحاديث  منه  وتسمع  البرشّية،  والرؤية  الظاهرّية 

وكانت تلتقيه من قبل يف زمان أبيها كام جاء يف مرثيتها: 

يؤنسنا ــات  ــاآلي ب جربئيل  ــان  حمتجُبوكـ ــري  اخل فــكــلُّ  ــدَت  ــِق ُف فقد 

ثة العليمة(.)))  وقد ورد يف أوصافها عليها السالم )املحدَّ

ثة( من اأ�سماء الزهراء عليها ال�سالم )املحدَّ

قال أبو عبد اهلل عليه السالم: »لفاطمة عليها السالم تسعة أسامء عند اهلل عز وجل: 
ثة،  واملحدَّ واملرضية،  والراضية،  والزكية،  والطاهرة،  واملباركة،  والصديقة،  فاطمة، 

والزهراء«))).

روى سليم بن قيس اهلاليل عن أمري املؤمنني عليه السالم قال: »إّن وأوصيائي من 
ثون«. ولدي كّلنا حمدَّ

قال سليم: قلت ملحّمد بن أيب بكر: وهل حتّدث املالئكة إالّ األنبياء؟

ث؟ ﴾ وال حمدَّ قال: أما تقرأ القرآن: ﴿وَمَا َأرْسَْلنَا مِنْ َقبْلِكَ مِنْ رَسُوٍل وََل نَِبيٍّ

ثة  ث هو؟ قال: »نعم وكانت فاطمة حمدَّ قال: قلت له: أمري املؤمنني عليه السالم، حمدَّ
ومل تكن نبّية«))).

))) اخلصائص الفاطمية للكجوري ): 57).
))) روضة الواعظني - الفتال النيسابوري: ص 48).

))) اخلصائص الفاطمية للكجوري ): 60) نقاًل عن سليم.
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ابن عيل،  بن زيد  الصدوق عن إسحاق بن جعفر بن حممد بن عيسى  الشيخ  روى 
ثة، ألنَّ  قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: »إنَّام سميت فاطمة عليها السالم حمدَّ
املالئكة كانت هتبط من السامء فتنادهيا كام تنادي مريم بنت عمران فتقول: يا فاطمة اهلل 
اصطفاك وطهرك واصطفاك عىل نساء العاملني، يا فاطمة اقنتي لربك واسجدي واركعي 
نساء  عىل  املفضلة  أليست  ليلة:  ذات  هلم  فقالت  وحيّدثونا،  فتحّدثهم  الراكعني؛  مع 
العاملني مريم بنت عمران؟ فقالوا: إنَّ مريم كانت سيدة نساء عاملها، وَأنَّ اهلل عز وجل 

جعلِك سيدة نساء عاملك وعاملها وسيدة نساء األّولني واآلخرين«.)))

م�سحف فاطمة عليها ال�سالم

استغل أعداء أهل البيت تسمية )مصحف فاطمة( يف النيل من الشيعة واهتامهم بأّن 
, واهّتموا الشيعة بتحريف القرآن. وتبقى  هلم )مصحفًا( خاصًا غري املصحف املعروف 
احلقيقة الساطعة هي أّن مصحف فاطمة عليها السالم ليس فيه يشء من القرآن، وليس 
به بضعة  فيه ِعلم ما يكون، ممّا كانت املالئكة حتّدث  فيه يشء من احلالل واحلرام، بل 
الرسول صىل اهلل عليه وآله فتسّليها بعد ارحتال أبيها، فترّسي عنها بعض احلزن الشديد 

الذي حلقها بفراق سّيد الكائنات.

موسوعاهتم  يف  ينقلون  القرآن  بتحريف  الشيعة  يّتهمون  من  أّن  العجب  يثري  وممّا 
احلديثية روايات متكاثرة عن )سقوط( و)ضياع( آيات قرآنّية كثرية، منها ما أكله الداجن 
السور  بوفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله)))، ومنها ما سقط من بعض  انشغلوا  حني 

))) علل الرشايع ): )8) /ح)؛ دالئل اإلمامة: ص)8، حديث معنى املحّدثة.
))) انظر: مسند أمحد 6: 69).
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الطويلة)))، ومنها سور زعموا أّن بعض الصحابة كان ُيثبتها يف مصحفه!!)))

أخرج العالمة املجليس يف بحار األنوار عن الكليني بإسناده عن محاد بن عثامن، عن 
أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »إنَّ اهلل ملا قبض نبّيه صىل اهلل عليه وآله دخل عىل فاطمة 
عليها السالم من وفاته من احلزن ما ال يعلمه إال اهلل عز وجّل، فأرسل إليها ملكًا يسّل 
غمها وحيدثها، فشكت ذلك إىل أمري املؤمنني عليه السالم، فقال هلا: إذا أحسسِت بذلك 
السالم يكتب كل  املؤمنني عليه  أمري  فأعلمته ذلك وجعل  الصوت قويل يل،  وسمعِت 
فيه يشء من احلالل  ليس  إنَّه  أما  قال:  ثم  قال،  أثبت من ذلك مصحفًا.  ما سمع حتى 

واحلرام، ولكن فيه علم ما يكون«))). 

وأخرج املجليس عن الكليني بإسناده عن أيب عبيدة، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: 
»إنَّ فاطمة عليها السالم مكثت بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مخسة وسبعني يومًا، 
فيحسن عزاءها  يأتيها  السالم  أبيها، وكان جربئيل عليه  وكان دخلها حزن شديد عىل 
عىل أبيها، ويطّيب نفسها، وخيربها عن أبيها ومكانه، وخيربها بام يكون بعدها يف ذريتها، 

وكان عل عليه السالم يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليها السالم«)4).

م�سحف فاطمة عليها ال�سالم فيه ا�سم كل مِلك ميلك 

روى ابن بابويه القمي بإسناده عن فضيل سكرة، قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه 
السالم، فقال: »يا فضيل، أتدري يف أي يشٍء كنت انظر قبُل«؟ قلت: ال. قال: »كنت 

))) انظر: تفسري الدر املنثور 6: 560.
))) انظر: روح املعاين ): 5)؛ املستدرك للحاكم 4: 59) و 60).

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )): 545 /ح)6.
)4) بحار األنوار )): 545 - 546 /ح)6.
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باسمه واسم  السالم، فليس ملِك يملك إال وهو مكتوب  انظر يف كتاب فاطمة عليها 
أبيه، فام وجدت لولد احلسن عليه السالم فيه شيئًا«))).

الزهراء عليها ال�سالم تعلم ما كان وما يكون

الزهراء عليها السالم هي احلوراء اإلنسية التي خلق اهلل تعاىل نورها مع أنوار أهل 
البيت عليهم السالم، ثم أودع تعاىل ذلك النور يف شجرة من أشجار اجلنّة فأوحى إىل 
نبّيه صىل اهلل عليه وآله يف املعراج أن يتناول من ثامر تلك الشجرة، فتناول منها، فأودع اهلل 
تعاىل نور الزهراء يف ُصلب نبّيه صىل اهلل عليه وآله. فال عجب أن كانت ُأمُّ أبيها تعلم ما 
كان وما يكون إىل يوم القيامة، ألّن الزهراء من أهل البيت عليهم السالم الذين ال ُيقاس 

هبم أحٌد من الناس.
قال: حدثني عامر، وقال: أخربك  قال: حدثني سلامن،  قدامة،  بن  روي عن حارثة 
عجبًا؟ قلت: حّدثني يا عامر. قال: نعم، شهدت عيل بن أيب طالب عليه الّسالم وقد ولج 
عىل فاطمة عليها الّسالم، فلاّم أبرصت به نادت: ادُن ألُحّدثك بام كان وبام هو كائن وبام 

مل يكن إىل يوم القيامة حني تقوم الساعة.
إذ  برجوعه  فرجعت  القهقرى،  يرجع  الّسالم  عليه  املؤمنني  أمري  فرأيت  عامر:  قال 
به  أبا احلسن«، فدنا. فلام اطمأّن  يا  »ادُن  له:  النبي صىّل اهلل عليه وآله، فقال  دخل عىل 
املجلس قال له: »حتّدثني أم ُأحّدثك«؟ قال: »احلديث منك أحسن يا رسول اهلل«. فقال: 
»كأنِّ بك وقد دخلت عىل فاطمة عليها الّسالم وقالت لك كيت وكيت فرجعت«! فقال 
عيل عليه الّسالم: »نور فاطمة عليها الّسالم من نورنا«؟ فقال صىّل اهلل عليه وآله: »أو ال 

تعلم«؟ فسجد عيل عليه الّسالم شكرًا هلل تعاىل.

))) اإلمامة والتبرصة - ابن بابويه القمي: ص 50.
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عليه  عيل  فولج  بخروجه،  وخرجت  الّسالم  عليه  املؤمنني  أمري  فخرج  عامر:  قال 
صىّل  أيب  إىل  رجعت  »كأنَّك  فقالت:  معه،  ووجلت  الّسالم  عليها  فاطمة  عىل  الّسالم 
اهلل عليه وآله، فأخربته بام قلته لك«! قال: »كان كذلك يا فاطمة«. فقالت: »اعلم يا أبا 
احلسن أنَّ اهلل تعاىل خلق نوري وكان يسّبح اهلل جل جالله، ثم أودعه شجرة من شجر 
اجلنة فأضاءت. فلام دخل أيب اجلنة، أوحى اهلل تعاىل إليه إهلامًا أن اقتطف الثمرة من تلك 
الشجرة وأدرها يف هلواتك! ففعل. فأودعني اهلل سبحانه صلب أيب صىّل اهلل عليه وآله، ثم 
أودعني خدجية بنت خويلد فوضعتني وأنا من ذلك النور، أعلم ما كان وما يكون. يا أبا 

احلسن، املؤمن ينظر بنور اهلل تعاىل«))).

أقول: ال خيفى أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم هو باب مدينة علم النبي صىل اهلل عليه 
وآله، وأنَّه عليه السالم أراد من خالل سؤاله إيضاح حقيقة أنَّ نور فاطمة عليها السالم 
هو من نور رسول اهلل ونور أمري املؤمنني عليهام وآهلام السالم. وقد أضاف هذا احلديث 
الرشيف معلومة مهمة عند الصحابة األجالء األوفياء من أمثال عاّمر بن يارس وسلامن، 
احلديث(  راوي  )وهو  عاّمر  مالزمة  ونالحظ  بعدهم.  من  الشيعة  ألجيال  نقلوه  حيث 
املرة األُوىل  الزهراء عليها السالم يف  املؤمنني عليه السالم يف دخوله عىل زوجته  ألمري 
والثانية. كام نالحظ أنَّ خطاب الزهراء عليها السالم ألمري املؤمنني عليه السالم )اعلْم يا 
أبا احلسن...( هو خطاب للصحابة أوالً وللشيعة ثانيًا، من باب )إّياِك أعني واسمعي يا 
جارة(، وهو ُأسلوب شائع يف اخلطاب القرآيّن، حيث خياطب اهلل تعاىل نبّيه الكريم صىل 

ة)))!  اهلل عليه وآله ويريد خماطبة األمَّ

))) عيون املعجزات: ص 47؛ بحار األنوار )4: 8 /ح ))، عن عيون املعجزات.
))) انظر: تفسري التبيان للشيخ الطويس 0): 8)؛ تفسري جممع البيان للطربيس 7: 465؛ تفسري الكّشاف للزخمرشي 

.(9( :(
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ثة الزهراء عليها ال�سالم املحدِّ

الضياع؛  من  اهلل  رسول  سنّة  عىل  املحافظة  يف  مهم  دور  السالم  عليها  للزهراء  كان 
وعىل الرغم من أنَّنا نالحظ أنَّ الروايات التي وصلتنا عنها قليلة نسبيًا - وهي خسارة 
ال تعّوض أن ُنحرم من أحاديث ينقلها أقرُب الناس إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله - 
لكننا نالحظ أّن ُأمَّ أبيها سالم اهلل عليها قد نقلت روايات )نوعية( أسهمت يف ترسيخ 
ة  مفاهيم عقائدية مهمة، وعىل األخص يف تلك املرحلة احلّساسة من مراحل حياة األُمَّ
عليه  املؤمنني  أمري  أحقّية  عىل  التأكيد  يف  املباركة  أحاديثها  أسهمت  حيث  اإلسالمّية، 
السالم يف خالفة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله استنادًا إىل أحاديث النبي صىل اهلل عليه 
وآله الرصحية يف استخالفه، كحديث الغدير املشهور، حيث إهّنا عليها السالم من مجلة 
رواة حديث الغدير، وإليها يرجع حديث الفواطم املشهور الذي قالت فيه »أنسيتم قول 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يوم غدير خم من كنت مواله فعل مواله، وقوله صىل اهلل 
»يا عل أنت  عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهام السالم؟«؛ وحديث 
»َمن كنُت ولّيه فعلٌّ ولّيه، ومن كنُت إمامه فعلٌّ  اإلمام واخلليفة من بعدي«، وحديث 
إمامه«؛ أو استنادًا إىل األحاديث التي تتضّمن أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم هو األحّق 
واألجدر بوصاية النبي صىل اهلل عليه وآله باعتبار املؤهالت التي يمتلكها أو الصفات 
التى يّتصف هبا، كحديث »زوجِك أعلُم الناس ِعلاًم، وأوهلم إسالمًا، وأفضلهم حلاًم« 
بقيادهتم،  األجدر  هو  واإليامن  اإلسالم  إىل  وأسبقهم  الناس  أعلم  أنَّ  البدهية  من  ألنَّ 
وحديث »علٌّ مع القرآن، والقرآن مع علٍّ ال يفرتقان«، الذي يرّصح باملعّية بني القرآن 
»إّن تارٌك فيكم  املطّهر وأمري املؤمنني املطّهر، وهذا احلديث معضود باحلديث املشهور 
ام لن يفرتقا حّتى يردا عّل احلوض«! وحديث  الثقلني، كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، وإنَّ
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ام مل يكتبا عىل عل ذنبًا ُمذ صحباه«، ألّن املطّهر الذي  »أخربن جربئيل عن كاتَبي عل أنَّ
مل يسجد لصنم ومل يرتكب معصية طوال حياته أجدر بخالفة رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله من الذي عاش ردحًا من عمره مرشكًا يعبد األصنام. كام أسهمت أحاديث الزهراء 
دخل  ال  رّبانيًا  واصطفاًء  اختيارًا  باعتبارها  )اإلمامة(  مفهوم  ترسيخ  يف  السالم  عليها 
ة فيه، كحديث )اللوح( الذي ترد فيه أسامء أئّمة أهل البيت عليهم السالم، وحديث  لأُلمَّ
الكساء، وحديث أنَّ األئمة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله اثنا عرش عدد نقباء بني 
إرسائيل، وصوالً إىل األحاديث التي تؤّكد عىل استمرار )خّط اإلمامة( يف ُولد احلسني 
عليه السالم، وأنَّ اإلمام املنتظر عليه السالم هو آخر األئمة األطهار عليهم السالم، مثل 
أبو  أبو األئمة األطهار عليهم السالم، وأنَّه  أّن اإلمام احلسني عليه السالم هو  حديث 
أئمة أبرار تسعة، تاسعهم مهدهّيم. يضاف إىل ذلك أنَّ أحاديث الزهراء عليها السالم قد 
ا ستكون  أسهمت يف بناء )اجلامعة الصاحلة( التي يرّصح رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أهنَّ
مع قائدها: أمري املؤمنني عليه السالم يف اجلنّة، كحديث »أما إنَّك - يا بن أيب طالب - 
وشيعتك يف اجلنة«، وحديث »هذا جربيل خيربن أنَّ السعيد حق السعيد من أحب عليًا 
يف حياته وبعد موته، وأنَّ الشقي كل الشقي من أبغض عليًا يف حياته وبعد موته« وحديث 

»بٍخ بٍخ َمن ِمثل شيعة عل« و»شيعة عل هم الفائزون«.

الزهراء عليها ال�سالم وحديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله

املحّدثة عليها  الزهراء  مع  يتعامل  وآله  اهلل عليه  اهلل صىل  نالحظ كيف كان رسول 
السالم، فهي تأتيه فتشكو إليه بعَض أمرها، ومل ُتفصح رواية اإلمام الصادق عليه السالم 
عن طبيعة شكوى الزهراء عليها السالم، لكنها سّلطت الضوء عىل الدعاء الذي ضمته 
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تلك الكريسة التي أعطاها النبي صىل اهلل عليه وآله لرحيانته وبضعته وأمرها أن تتعّلم ما 
فيها! وهكذا نقلْت لنا الزهراء املحّدثة - عىل الرغم من عمرها القصري املبتور - أحاديث 

مهمة عن أبيها مدينة الِعلم. 

فاطمة عليها  »جاءت  قال:  السالم  اهلل عليه  أيب عبد  زرارة، عن  الكليني عن  روى 
السالم تشكو إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بعَض أمرها، فأعطاها رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله كريسة وقال: تعّلمي ما فيها، فإذا فيها«: »َمن كان يؤمْن باهلل واليوم اآلخر فال 
يؤذي جاره، وَمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلُيكرْم ضيفه، وَمن كان يؤمن باهلل واليوم 

اآلخر فليُقْل خريًا أو ليسكْت«.)))

الزهراء عليها ال�سالم من جملة رواة ق�سة غدير خم

حديث غدير خم من األحاديث املتواترة التي رواها عدد كبري من الصحابة)))، وقد 
احتّج أمري املؤمنني هبذا احلديث يف عّدة موارد إلثبات حّقانّيته وأحقّيته يف خالفة رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وآله.

قال ابن شهر آشوب: وذكر عن الصاحب الكايف أنَّه قال: روى لنا قصة غدير خم 
القايض أبو بكر اجلعايب، عن أيب بكر وعمر وعثامن وعيل عليه الّسالم وطلحة والزبري 
واحلسن عليه السالم واحلسني عليه الّسالم وعبد اهلل ابن جعفر وعباس بن عبد املطلب 

))) الكايف ): 667 /ح6.
))) أّلف العالمة األميني موسوعة الغدير يف أحد عرش جمّلدًا، استقىص فيها أسامء )0)) نفر( هم رواة الغدير من أعاظم 
الصحابة، وذكر املصادر التي جاء فيها حديث الغدير مسندًا إىل الصحايّب، ثم ذكر الرواة من التابعني. وقد اعرتف 
بتواتر حديث الغدير أعالم العامة، كالرتمذي يف صحيحه، واحلافظ ابن عبد الرب القرطبي يف االستيعاب، واحلافظ 
جالل الدين السيوطي. وقد أفرد شمس الدين اجلزري الشافعي رسالة يف إثبات تواتر حديث الغدير أسمها )أسنى 

املطالب(. انظر للتفصيل: كتاب الغدير ): 94) - ))). 
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وعبد اهلل بن عباس وأبوذر وسلامن وعبد اهلل بن عباس )ثم ذكر مخسة ومخسني آخرين 
من الصحابة من رواة حديث الغدير؛ ثم قال: ومن النساء فاطمة الزهراء عليها الّسالم 

وعائشة وأمُّ سلمة وأمُّ هانىء وفاطمة بنت محزة))).

حديث الفواطم عن قول النبيِّ �سلى اهلل عليه واآله يوم غدير خم

قال ابن اجلزري: وألطف طريق وقع هلذا احلديث وأغربه: ما حدثنا به شيخنا خامتة 
احلفاظ، أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن املحب املقديس مشافهة، أخربتنا الشيخة أمُّ حممد 
ابنة أمحد بن عبد الرحيم املقدسية... حدثتنا فاطمة بنت عيل بن موسى الرضا،  زينب 
بنت  فاطمة  حدثتنا  قلن:  جعفر،  بن  موسى  بنات  كلثوم  وأمُّ  وزينب  فاطمة  حدثتني 
جعفر بن حممد الصادق، حدثتني فاطمة بنت حممد بن عيل، حدثتني فاطمة بنت عيل 
بن احلسني، حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا احلسني بن عيل، عن أمِّ كلثوم بنت فاطمة بنت 
النبي عليهم السالم، عن فاطمة عليها السالم بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. قالت: 
»أنسيتم قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يوم غدير خم من كنت مواله فعل مواله، 
هكذا  السالم؟  عليهام  موسى  من  هارون  بمنزلة  مني  أنت  وآله:  عليه  اهلل  صىل  وقوله 
أخرجه احلافظ الكبري أبو موسى املديني يف كتابه املسلسل باألسامء وقال: هذا احلديث 
مسلسل من وجه، وهو أنَّ كل واحدة من الفواطم تروي عن عمة هلا، فهو رواية مخس 

بنات أخ كل واحدة منهن عن عمتها«))).

))) املناقب البن شهر آشوب ): 6).
))) خالصة عبقات األنوار - السيد حامد النقوي 7: 88)؛ رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش )): 7) - 8).
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الزهراء عليها ال�سالم وحديث اللوح

حديث اللوح من األحاديث املشهورة)))، وهو لوٌح يقول جابر األنصاري بأنَّه رآه 
عند الزهراء عليها السالم، ويصفه بأنَّه )صحيفة بيضاء من دّرة( وأنَّه )لوح يكاد ضوؤه 
الزهراء عليها  فيه أسامء األوصياء من ولدها( أي من ولد  يغيش األبصار( وأنَّه )لوح 
السالم، وجاء يف بعض الروايات التي مل ننقلها أنَّه )لوح أخرض ظننُت أنَّه زمّرد، ورأيت 
عليهم  األئمة  أسامء  عىل  اللوح  هذا  يف  نّص  وقد  الشمس(،  نور  شبه  أبيض  كتابًا  فيه 
السالم، وقد نقلت الزهراء املحّدثة جمموعة من األحاديث التي ورد يف أحدها أنَّ األئمة 
اثنا عرش إمامًا عدد نقباء بني إرسائيل، وورد يف بعضها إخبار من النبي صىل اهلل عليه 
وآله عند والدة اإلمام احلسني عليه السالم بأنَّ األئمة عليهم السالم هم تسعة من ُولد 

احلسني عليه السالم، وأّن تاسعهم هو قائمهم املهدّي املنتظر. 

روى الشيخ الصدوق عن أيب نرضة، قال: ملا احترض أبو جعفر حممد بن عيلٍّ الباقر 
عليه الّسالم عند الوفاة دعى بابنه الصادق عليه الّسالم ليعهد إليه عهدًا. فقال له أخوه 
أن ال تكون  لرجوُت  الّسالم  يّف متثال احلسن واحلسني عليهام  امتثلَت  لو  بن عيل:  زيد 
أتيَت منكرًا. فقال له: »يا أبا احلسن، إنَّ األمانات ليست بالتمثال وال العهود بالرسوم، 
وإنَّام هي ُأمور سابقة عن ُحجج اهلل عز وجل«. ثم ُدعي بجابر بن عبد اهلل، فقال له: »يا 

جابر، حّدثنا بام عاينَت من الصحيفة«.

عليها  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  مواليت  عىل  دخلُت  جعفر؛  أبا  يا  نعم  جابر:  له  فقال 

))) روي حديث اللوح يف كثري من املصادر احلديثية املعتربة، ومنها: اإلرشاد للمفيد ): 8))؛ االختصاص للمفيد: 
ص0))؛ الكايف ): )44 / )، إكامل الدين: ): )))، عيون أخبار الرضا عليه السالم ): 40 / )، غيبة النعامين: 
)6؛ أمايل الطويس ): 97)، غيبة الطويس: )4) / 08)؛ إثبات الوصية: )4)، 7))، 0))،، ألقاب الرسول 
وعرتته صىل اهلل عليه وآله: 70)، فرائد السمطني ): 6)) / ))4 والعالمة املجليس يف البحار 6): )9) - )0).
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الّسالم ألُهنّأها بمولودها احلسني عليه الّسالم، فإذا بيدهيا صحيفة بيضاء من دّرة، فقلت 
»فيها أسامء األئمة من  التي أراها معك؟ قالت:  هلا: يا سيدة النساء! ما هذه الصحيفة 
ُولدي عليهم الّسالم«. قلت هلا: ناوليني النظر فيها. قالت: »يا جابر، لوال النهي لكنت 
أفعل، لكنه قد ني أن يمّسها إالَّ نبي أو ويص نبي أو أهل بيت نبي، ولكنه مأذون لك أن 

تنظر باطنها من ظاهرها«.

ه آمنة؛ أبو احلسن عل  قال جابر: فإذا فيها »أبو القاسم حممد بن عبد اهلل املصطفى، ُأمُّ
ه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف؛ أبو حممد احلسن  ُأمُّ بن أيب طالب املرتىض، 
بن  أبو حممد عل  بنت حممد،  فاطمة  هام  أمُّ التقي،  بن  احلسني  اهلل  عبد  أبو  الرب،  بن عل 
ه أمُّ عبد  ُأمُّ الباقر،  ه شهر بانو بنت يزدجرد؛ أبو جعفر حممد بن عل  ُأمُّ احلسني العدل، 
أمُّ  ه  ُأمُّ و  الصادق،  بن حممد  أبو عبد اهلل جعفر  ابن أيب طالب؛  بن عل  بنت احلسن  اهلل 
ه جارية اسمها  فروة بنت القاسم ابن حممد بن أيب بكر؛ أبو إبراهيم موسى بن جعفر، ُأمُّ
جعفر  أبو  نجمة؛  اسمها  جارية  ه  ُأمُّ الرضا،  موسى  بن  عل  احلسن  أبو  املصّفاة؛  محيدة 
ه  حممد بن عل الزكي، أّمه جارية اسمها خيزران؛ أبو احلسن عل بن حممد بن األمني، ُأمُّ
ه جارية اسمها سامنة و تكنّى  جارية اسمها سوسن؛ أبو حممد احلسن بن عل الرفيق، أمُّ
ه جارية اسمها نرجس«؛  أمُّ احلسن؛ أبو القاسم حممد بن احلسن هو حجة اهلل القائم، أمُّ

صلوات اهلل عليهم أمجعني))).

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن اجلعفي، عن أيب جعفر حممد بن عيل الباقر عليه 
الّسالم، عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: دخلت عىل مواليت فاطمة عليها الّسالم 
وقّدامها لوح يكاد ضوؤه يغيش األبصار؛ فيه اثنا عرش اساًم، ثالثة يف ظاهره، وثالثة يف 

))) عيون أخبار الرضا عليه الّسالم ): )) /ح ).
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باطنه، وثالثة أسامء يف آخره، وثالثة أسامء يف طرفه.

أسامء  »هذه  قالت:  هؤالء؟  من  أسامء  فقلت:  اساًم،  عرش  اثنا  هي  فإذا  فعددهتا 
القائم، صلوات اهلل عليهم  ابن عمي وأحد عرش من ولدي، آخرهم  أّوهلم  األوصياء؛ 
أمجعني«. قال جابر: فرأيت فيها )حممدًا حممدًا حممدًا( يف ثالثة مواضع، و)عليًا عليًا عليًا 

عليًا( يف أربعة مواضع))).

الزهراء تنقل حديث اإِنَّ احل�سني اإمام ابن اإمام اأبو اأئمة ت�سعة، اآخُرهم قائمهم

من األحاديث املهّمة التي تعضد كون اإلمام املهدي من ُولد اإلمام احلسني عليهام 
السالم - وليس من ولد اإلمام احلسن املجتبى عليه السالم كام رّوج البعض - حديٌث 
أبيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عند والدة احلسني  نقلته الزهراء عليها السالم عن 

عليه السالم. 

روى اخلزاز عن زيد بن عيل ]عن أبيه عيل[ بن احلسني، عن عمته زينب بنت عيل عليه 
السالم، عن فاطمة عليها السالم قالت: »كان دخل إيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عند 
والديت احلسني عليه السالم، فناولته إياه يف خرقة صفراء، فرمى هبا وأخذ خرقة بيضاء 
ولّفه فيها، ثم قال: ُخذيه يا فاطمة، فإنَّه إمام ابن إمام أبو األئمة التسعة، من صلبه أئمة 

أبرار، والتاسع قائُمهم«))).

أقول: لقد حتدثنا يف الفصل السابع عن كراهة لّف املولود يف خرقة صفراء، وأوردنا 
ا هي التي قبلت فاطمة عليها السالم باحلسن ثم  هناك حديثًا عن أسامء بنت عميس أهنَّ

))) كامل الدين ): ))) /ح ).
))) كفاية األثر - اخلزاز القمي: ص )9) - 94).
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باحلسني عليهام السالم. كام نقلنا هناك حديثًا عن جابر، جاء فيه أّن النبي صىّل اهلل عليه 
وآله كان قد أمرهم أن يلّفوه يف خرقة بيضاء فلّفوه يف صفراء. ومن الطبيعّي أنَّ العناية 

بالوليد يف الساعات األُوىل لوالدته تكون من مسؤولّية القابلة.

وروى اخلزاز عن يونس بن ظبيان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه حممد ابن عيل، عن 
إيل  ملا ولدُتك دخل  فاطمة:  ي  أمِّ »قالت يل  قال:  أبيه احلسني  بن احلسني، عن  أبيه عيل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فناولتك إّياه يف خرقة صفراء، فرمى هبا وأخذ خرقة بيضاء 
لّفك فيها وأّذن يف ُأذنك األيمن، وأقام يف ُأذنك األيرس، ثم قال: يا فاطمة ُخذيه فإنَّه أبو 

األئمة، تسعة من ولده أئّمة أبرار، والتاسع مهدهّيم«))).

أقول: سيأيت قريبًا حديث يف أنَّ األئمة رجال األعراف، يعضد احلديثني السابقني، مل 
نورده هنا رعاية لالختصار.

حديث )الأئمة بعد ر�سول اهلل عدد نقباء بني اإ�سرائيل(

اثنا عرش  البيت عليهم السالم عدة الشهور، وهي  أئمة أهل  الرواية أنَّ عدد  جاء يف 
شهرًا يف كتاب اهلل تعاىل، وأنَّ عدهتم عدة العيون التي انفجرت ملوسى بن عمران عليه 
اثنتا عرشة عينًا، وأنَّ عدهتم عدة نقباء  السالم حني رضب بعصاه البحر فانفجرت منه 
ه مِيثاَق بَنِي إِسْرائِيَل وبَعَْثنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ  بني إرسائيل، قال اهلل تعاىل: ﴿وَلَقدْ َأخََذ اللَّ
نَقِيبًا﴾.))) وقد أسهمت الزهراء املحّدثة عليها السالم يف نقل حديث مهم عن عدد األئمة 
م )عدد نقباء بني إرسائيل(؛ وهذا احلديث  بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يصفهم بأهنَّ
املهم هبذا املضمون قد نقلته املوسوعات احلديثية الشيعية والسنية عن عبد اهلل بن مسعود 

))) كفاية األثر: ص 96) - 97).
))) تفسري الربهان للسيد البحراين ): 89) /ح).
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بطرق متكاثرة)))؛ علاًم َأنَّ احلديث هبذا املضمون قد ورد يف مصادر اخلاصة بأسانيد كثرية، 
فقد روي عن عن أيب ذر وأيب هريرة وسلامن وعمران ابن احلصني واثلة بن األسقع وأيب 
أيوب األنصاري وحذيفة بن أسيد وحذيفة ابن اليامن وعن اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب 

طالب عليه السالم، وعن اإلمام احلسن بن عيل املجتبى عليه السالم.)))

ابن  يعقوب  عن  اخلزاز  رواها  فقد  احلديث،  هلذا  السالم  عليها  الزهراء  رواية  أما 
حممد بن عيل بن عبد املهيمن بن عباس بن سعد الساعدي، عن أبيه قال: سألت فاطمة 
يقول:  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  »سمعت  فقالت:  األئمة  عن  عليها  اهلل  صلوات 

األئمة بعدي عدد نقباء بني إرسائيل«))).

حديث اإِنَّ النبي �سلى اهلل عليه واآله ويّل بني فاطمة وع�سبتهم

روت فاطمـة املحّدثـة عليهـا السـالم حديثـًا آخـر يعـّزز منزلـة أهـل البيـت عليهم 
ـم أوىل به مـن كّل من  السـالم، ويؤّكـد ُقرهبـم مـن رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله وأهنَّ
عداهـم، ألنَّـه صـىل اهلل عليـه وآلـه ولّيهـم وهـو ُعصبتهـم. روى الطرباين عـن فاطمة 
بنـت حسـني عـن فاطمة الكـربى قالت: »قال رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه: كل بني 
ُأمٍّ ينتمـون إىل ُعصبـة« ويف حديـث آخـر: »لـكّل بنـي ُأنثـى ُعصبـة ينتمون إليـه«، »إالّ 

ولـد فاطمة، فأنـا ولّيهـم وأنا ُعصبتهـم«)4). 
))) انظر: الغيبة للنعامين: ص7)) - 9)) األحاديث ) - 5؛ كفاية األثر للخزاز القمي: ص6) 7)؛ كامل الدين، باب 
74، ص 70) )7) / ح6) - 8)؛ واملستدرك للحاكم النيسابوري 4: )50؛ املعجم الكبري للطرباين 0): 58) 

/ح 0))0)؛ مسند أمحد ): 98)؛. 
))) انظر عىل سبيل املثال: كفاية األثر للخزاز القمي: ص 6)، 8)، 5)، 47، 09)، )))، 7))، 9))، )))، 6))، 

.(66 ،(54
))) كفاية األثر: ص 97).

)4) املعجم الكبري - الطرباين ): 44.
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ُسّموا  وإنَّام  ألبيه،  وقرابته  بنوه  الرجل:  ُعصبة  العروس))):  تاج  يف  اجلوهري  قال 
جانب،  والعم  طرف،  واالبن  طرف،  فاألب  به،  أحاطوا  أي  به  عصبوا  م  ألهنَّ ُعصبة 
الُعْصَبة  األَْخَفُش:  قال  ُعْصَبة(؛  )وَنْحُن  التَّنِْزيل  يف  الَعَرِب:  لَِسان  ويف  جانب،  واألخ 

والِعَصاَبُة: مَجَاَعٌة ليَس هلا َواِحد. 

لبعض،  بعضها  يتعصب  التي  اجلامعة  العصبة  التبيان))):  يف  الطويس  الشيخ  وقال 
وقوهلم )ونحن ُعصبة( أي مجاعة ُيعني بعضها البعض، وكانوا عرشة. والعصبة يقع عىل 

اجلامعة من عرشة إىل مخسة عرش، وال واحد له من لفظه، كالرهط والقوم والنفر.

وروى الطربي الشيعي عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة الصغرى، عن أبيها عن فاطمة 
الكربى عليها السالم، قالت: »قال النبي صىل اهلل عليه وآله: لكل نبي عصبة ينتمون إليه، 

وإنَّ فاطمة عصبتي، إيّل تنتمي«))).

�سّنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله عند دخول امل�سجد واخلروج منه

الدعاء عند الدخول يف املسجد واخلروج منه من األُمور املستحّبة، وقد ورد أنَّ من 
املستحّب عند الدخول إىل املسجد الطهارة والتسمية وتقديم الرجل اليمنى، والصالة 
من  اخلروج  عند  اليرسى  الرجل  تقديم  استحباب  ورد  كام  والدعاء،  وآله،  النبي  عىل 

املسجد والصالة عىل النبي وآله والدعاء. 

ه فاطمة بنت احلسني عن فاطمة، قالت:  روى الدواليب عن عبد اهلل بن احلسن عن ُأمِّ

))) تاج العروس ): 8)).
))) التبيان 6: )0).

))) دالئل االمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي( ص 76.
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»كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إذا دخل املسجد قال: بسم اهلل واحلمد اهلل وصىل اهلل 
عىل رسول اهلل وسلم. اللهم اغفر يل ذنويب وسّهل يل أبواب رمحتك« وإذا خرج قال مثل 

ذلك إالَّ أنَّه يقول: »اللهم اغفر يل ذنويب وسّهل يل أبواب فضلك«))).

اهلل تعاىل يوحي اإىل املالئكة اأن يرفعوا القلم عن املري�ض

املرض ابتالء من اهلل تعاىل للعبد، وما دام العبد يف صّحته مقياًم عىل طاعة مواله، فإنَّ 
اهلل تعاىل إذا ابتاله باملرض أمر مالئكته أن يرفعوا القلم عنه، إذ ليس عليه حينذاك من 
حرج: ﴿وََل عََلى الْمَِريِض حَرَجٌ﴾)))، بل يأمرهم أن يكتبوا لذلك العبد املبتىل أجر ما كان 
ه  يعمل من الطاعات والعبادات أيام صّحته. روى الدواليب عن عبد اهلل بن حسن عن أمِّ
فاطمة بنت حسني عن فاطمة الكربى قالت: »قال النبي صىل اهلل عليه وآله: إذا مرض 
العبد أوحى اهلل إىل مالئكته: أن ارفعوا عن عبدي القلم ما دام يف وثاقي، فإنِّ أنا حبسته 
حتى أقبضه أو ُأخّل سبيله. قال: فذكرت لبعض ولده فقال: كان أيب يقول: أوحى اهلل 

إىل مالئكته: اكتبوا لعبدي أجر ما كان يعمل يف صحته«))).

تعويذ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله للح�سنني عليهما ال�سالم 

حتدثنـا عـن تعويـذ املولـود والصبـي؛ ونذكر هنـا أنَّ رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله 
كان يعّلـم احلسـنني عليهـام السـالم كلـامت لالسـتعاذة بـاهلل تعـاىل مـن رش الشـياطني 

واحلّسـاد.  واهلوام 

))) الذرية الطاهرة النبوية - الدواليب ص 47) - 48)
))) سورة النور: اآلية )6؛ وسورة الفتح: اآلية 7).

))) الذرية الطاهرة النبوية: ص 48).
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روى الدواليب عن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب قال: »حدثتني 
أمي فاطمة بنت احلسني عن فاطمة الكربى بنت حممد: أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
القرآن،  من  السورة  يعّلمهام  كام  الكلامت  هؤالء  ويعّلمهام  واحلسني  احلسن  يعّوذ  كان 

يقول: أعوذ بكلامت اهلل التاّمة من رّش كّل شيطان وهامة وكّل عني المة«))).

حديث توريث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله احل�سنني عليهما ال�سالم

عالقة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله باحلسنني - ولدي الزهراء عليها السالم - عالقة 
تفوق عالقة اجلّد باألحفاد، وقد رأينا القرآن الكريم يرّصح يف آية املباهلة بأنَّ احلسنني مها 
ولدا رسول اهلل، وشاهدنا رسول اهلل يرّصح بأنَّ نسب كّل نبي من ُصلب ذلك النبي، وأنَّ 
نسبه صىل اهلل عليه وآله من صُلب عيلٍّ عليه السالم، ورأينا احلسنني ُيناديان رسول اهلل بـ)يا 
أبة( طوال حياته الرشيفة. ومن هنا نشاهد أنَّ الزهراء تأيت إىل أبيها فتطلب منه أن يوّرث 

احلسنني، كام نشاهد اهتامم النبي الذي ال حدود له بولدي ابنته احلسنني عليهام السالم.

ا أتت باحلسن  عن زينب بنت أيب رافع عن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أهنَّ
واحلسني أباها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف شكواه التي مات فيها فقالت: »توّرثهام يا 
رسول اهلل صىل اهلل عليك وسلم«؛ فقال: »أّما احلسن فله هيبتي وسؤددي، وأّما احلسني 

فله جرأيت وجودي«. خرجه ابن الضحاك))).

روى الطرباين عن زينب بنت أيب رافع عن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
فيه  الذي تويف  باحلسن واحلسني إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف شكواه  أتت  ا  أهنَّ

))) الذرية الطاهرة النبوية: ص 49).
))) ذخائر العقبى - أمحد بن عبد اهلل الطربي ص 9)).
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فقالت: »يا رسول اهلل هذان ابناك فوّرثهام شيئًا«؛ فقال: »أما احلسن فله هيبتي وسؤددي، 
وأما حسني فله جرأيت وجودي«))).

النبي يخرب الزهراء اأنَّها �سيدة ن�ساء اأهل اجلنة، واأنَّها اأّول من يلحق به فيها

اإلخبار عن الفراق مؤمل وحُمزن لذوي القلوب الرقيقة، فام بالك بمثل الزهراء فاطمة 
عليها السالم التي كانت بحّق )أمُّ َأبيها(! وقد أرّس النبي إىل ابنته - لُيجنّبها صدمة فراقه 
املفاجئ - أنَّه سيفارقها عاّم قريب، فبكت وحزنت ومل تستطع حبس دموعها، ورسعان 

ا أّول من يلحق به من أهل بيته، فعادت االبتسامة إىل شفتيها.  ما أرّس إليها أهنَّ

روى ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق عن عروة عن عائشة أنَّ النبي )صىل اهلل عليه 
وآله( دعا فاطمة يف مرضه الذي تويف فيه فقال هلا قوالً فبكت منه، ثم قال هلا فضحكت. 
قالت عائشة: فسألُتها فقالت: »أّول القول قال يل إنَّه مّيت من وجعه، فبكيت، ثم قال: 

إنَّك أّول من يلحق يب يف اجلنة، فضحكت«))).

أقول: روى الدواليب عن هاشم بن هاشم عن عبد اهلل بن وهب، أنَّ ُأمَّ سلمة أخربته: 
أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله دعا فاطمة فحّدثها فبكت، ثم حّدثها فضحكت. قالت 
ضحكها؟  وعن  بكائها  عن  سألتها  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  تويف  فلاّم  سلمة:  ُأمُّ 
فقالت: »أخربن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بموته فبكيت، ثم أخربن أنِّ سيدة نساء 

أهل اجلنة فضحكت«))).

))) املعجم الكبري - الطرباين )): ))4.
))) تاريخ دمشق البن عساكر 60: 05).

))) الذرية الطاهرة النبوية - ص 44) - 45).
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ا سيدة نساء أهل اجلنة مل يكن جديدًا، فلطاملا أخربها  ونالحظ أنَّ إخبار النبي البنته أهنَّ
بذلك من قبل، وقد نقلنا يف كتابنا عدة روايات يف هذا املضمون. ولذلك نحتمل وجود 
ا أول من يلحق به من أهل بيته. سقط يف رواية ُأمِّ سلمة يتضمن إخبار النبي البنته احلبيبة أهنَّ

من �سنع اإىل رجل من ولد ر�سول اهلل �سنيعة فهو املكافئ له بنف�سه

تنقل الزهراء عليها السالم عن أبيها املرسل صىل اهلل عليه وآله رواية يف احلث عىل 
صنع املعروف إىل ذريته، يِعد يف هنايته أنَّه صىل اهلل عليه وآله سيكاىفء َمن يصنع معروفًا 
إىل أحد من ذريته، وال ريب َأنَّ مكافأة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ستكون يوم اجلزاء 

حني يكون املرء يف أشد احلاجة إىل ما يثقل ميزانه من احلسنات.

آبائه  عن  جعفر،  بن  موسى  بن  حسني  عن  األمايل  يف  الطويس  عن  املجليس  أخرج 
»قال رسول اهلل  عليهم السالم، عن فاطمة، عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليهام قال: 
فأنا  يكافئه عليها،  فلم  إىل رجل من ولدي صنيعة  أيام رجل صنع  وآله:  اهلل عليه  صىل 

املكافئ له عليها«))).

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله يخرب فاطمة عليها ال�سالم مبنزلتها يف اجلّنة 

روى حممد بن جرير بإسناده عن احلسني وعيل ابني موسى، عن أبيه عن جعفر، عن 
أبيه حممد، عن أبيه عيل بن احلسني، عن احلسني بن عيل عليهم السالم، قال: »حدثتني 
فاطمة بنت رسول اهلل )صىل اهلل عليهم( قالت: قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: أال 
ُأبرّشك؟! إذا أراد اهلل أن ُيتحف زوجة ولّيه يف اجلنة بعث إليك، تبعثني إليها من حلّيك«))). 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )9: 5)).
))) دالئل االمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي( ص 67؛ بحار األنوار )4: 80.
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حديث الك�ساء برواية الزهراء فاطمة عليها ال�سالم

من  عدد  وعن  السالم  عليها  الزهراء  عن  مروّي  مشهور  حديث  الكساء  حديث 
ُأمِّ سلمة وعن واثلة بن األسقع وعن عامر بن  الصحابة، فهو مروي عن عائشة وعن 
سعد وعن عبد اهلل بن جعفر))). ويتضّمن نزول آية التطهري يف حّق أمري املؤمنني والزهراء 
وابنيهام عليهم السالم. ومن الطبيعي أن نزول آية التطهري عىل أصحاب الكساء يعّد منقبة 
عظيمة هلم، ألنَّ اهلل تعاىل قد اصطفاهم من مجيع خلقه فأبعد عنهم الرجس وطّهرهم من 

كّل دنس، وجعلهم عدالً لكتابه املنزل. 

روى حممد بن جرير عن ربعي بن حراش، عن فاطمة ابنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ا دخلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فبسط ثوبًا فقال: »اجليس عليه«. ثم دخل  أهنَّ
احلسن عليه السالم فقال: »اجلس معها«. ثم دخل احلسني عليه السالم فقال: »اجلس 
معهام«. ثم دخل عيل عليه السالم فقال: »اجلس معهم«. ثم أخذ بمجامع الثوب فضّمه 

علينا، ثم قال: »اللهّم هم مني وأنا منهم، اللهّم ارَض عنهم كام إنِّ عنهم راٍض«))).

الزهراء عليها ال�سالم تخرب بدفن �سبعة من ولدها ب�ساطئ الفرات

ُة بضعَة رسوهلا ورحيانته من الدنيا، فامتت واجدة ساخطة، ثّم مل تكتِف  مل ُتنصف األُمَّ
ُة بتلك اجلناية العظيمة، فتعّقبت ذرّية الزهراء عليها السالم بالقتل والسم والتنكيل  األُمَّ
والسبي. ويف احلديث التايل إخبار من رسول اهلل بدفن سبعة طيبة من ذرّية الزهراء، ُدفنوا 
وهم أحياء بأمر من املنصور الدوانيقي يف منطقة اهلاشمّية عىل شاطىء الفرات، إمعانًا 

))) انظر: فضائل الصحابة ألمحد ): 587 - 588 /ح594 - 596؛ مسند أمحد 6: )9) /ح5969)؛ أسباب النزول 
للنيسابوري: ص4)). 

))) دالئل االمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي( ص 68.
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من حكام بني العّباس يف نصب العداوة آلل الرسول. 

روى الشيخ الصدوق عن عبد رّبه - يعني ابن علقمة - عن حييى بن عبد اهلل عن 
الذي أفلت من الثامنية، قال: ملا ُأدخلنا احلبس قال عيل بن احلسن: »اللهّم إْن كان هذا 
ابن احلسن: ما هذا يرمحك  من سخٍط منك علينا، فاشدد حتى ترىض«. فقال عبد اهلل 
اهلل؟ ثم حدثنا عبد اهلل عن فاطمة الصغرى عن أبيها عن جدهتا فاطمة بنت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله، قالت: »قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ُيدفن من ولدي سبعة 
الفرات مل يسبقهم األولون، وال يدركهم اآلخرون«؛ فقلت: نحن ثامنية. قال:  بشاطئ 
»هكذا سمعُت«. قال. فلاّم فتحوا الباب وجدوهم موتى، وأصابوين ويب رمق وسقوين 

ماء، وأخرجوين فعشت))).

الزهراء عليها ال�سالم تعّلم �سلمان دعاء النور

أبيها املرسل صىل  الزهراء عليها السالم من  النور دعاء عجيب األثر، تعّلمته  دعاء 
اهلل عليه وآله، وكانت تداوم عىل قراءته غدوة وعشّية، فلاّم تويف رسول اهلل صىل اهلل عليه 
السالم  دار  للزهراء يف  تعاىل  اهلل  اجلنّة وهي متر غرسه  بتحفة من  تعاىل  اهلل  أحتفها  وآله 
بذلك الدعاء، ومن خصائص دعاء النور وبركاته أّن من يتعّلمه يشفى من احلّمى، وقد 
شهد سلامن املحمدي أنَّه عّلمه أللف نفر من أهل املدينة ومكة، فربؤوا كّلهم من احلمى 

بربكته )ويف رواية: من الشكوى ووسوسة الشيطان(. 

أخرج السيد ابن طاووس عن عبد اهلل بن سلامن املحمدي، عن أبيه، قال: خرجت من 
منزيل يومًا بعد وفاة رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بعرشة أيام. فلقيني عيل بن أيب طالب 

))) مقاتل الطالبيني - أبو الفرج األصفهاين ص ))).
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عليه الّسالم ابن عم الرسول حممد صىّل اهلل عليه وآله، فقال يل: »يا سلامن! جفوَتنا بعد 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله«! فقلت: حبيبي أبا احلسن، مثلكم ال ُيفى، غري َأنَّ حزين 
عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله طال فهو الذي منعني عن زيارتكم. فقال: »يا سلامن، 
ا إليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة  ائت منزل فاطمة بنت رسول اهلل عليها الّسالم، فإنَّ
قد ُأحتفت هبا من اجلنة«. قلت لعيل عليه الّسالم: قد ُأحتفت فاطمة عليها الّسالم بيشء 

من اجلنة بعد وفاة رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله؟ قال: »نعم، باألمس«.
حممد  بنت  فاطمة  منزل  إىل  فهرولت  عليه:  تعاىل  اهلل  رضوان  املحمدي  سلامن  قال 
عليها الّسالم، فإذا هي جالسة وعليها قطعة عباءة، إذا مّخرت رأسها انجىل ساقها، وإذا 
غّطت ساقها انكشف رأسها. فلام نظرت إيّل اعتجرت)))، ثم قالت: »يا سلامن! جفوتني 
بعد وفاة أيب«!... احلديث )وجاء فيه َأنَّ اهلل تعاىل أحتف الزهراء عليها السالم برطب من 
اجلنّة بكالم تعّلمته من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كانت تقوله غدوة وعشّية(؛ وجاء 

يف آخر احلديث:
أذى  يمّسك  أن ال  فقالت: »إن رّسك  يا سيديت.  الكالم  قال سلامن: قلت: عّلميني 

احلّمى ما عشت يف دار الدنيا فواظب عليه«. ثم قال سلامن: عّلمتني هذا احلرز فقالت:
»بسم اهلل الرمحن الرحيم، بسم اهلل النور، بسم اهلل نور النور، بسم اهلل نور عىل نور، 
الذي  اهلل  احلمد  النور.  من  النور  خلق  الذي  اهلل  بسم  األُمور،  مدّبر  هو  الذي  اهلل  بسم 
خلق النور من النور، وأنزل النور عىل الطور، يف كتاب مسطور، يف رّق منشور، والبيت 
اهلل  احلمد  نبي حمبور.  بقدٍر مقدور، عىل  املسجور،  والبحر  املرفوع،  والسقف  املعمور، 

الذي هو بالعّز مذكور، وباخلري مشهور، وعىل الرّساء والرّضاء مشكور«.

قال سلامن: فتعّلمته، وقد لّقنت أكثر من ألف نفس من أهل املدينة ومكة ممّن هبم علل 

))) أي لّفت العباءة عىل رأسها ورّدت طرفها عىل وجهها.
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احلمى، وكلهم برئوا بإذن اهلل تعاىل. ويف رواية ُأخرى: يف شكوى ووسوسة الشيطان))).

خيار الرجال األينهم مناكب واأكرمهم لن�سائهم

أوىص  وقد  قهرمانة،  وليست  رحيانة  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  يقول  كام  املرأُة 
ته بمداراة نسائهم وأهليهم، واشُتهر عنه صىل اهلل  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله رجال ُأمَّ
عليه وآله قوله »خرُيكم خرُيكم ألهله، وأنا خرُيكم ألهل«))). وعىل النقيض من ذلك 
فقد روي أنَّ سوء اخلُلق ليفسد اإليامن كام يفسد اخللُّ العسل))). وتنقل الزهراء عليها 

السالم رواية يف إكرام األهل:

ه فاطمة بنت احلسني، عن أبيها،  روى الطربي الشيعي عن عبد اهلل بن احلسن، عن ُأمِّ
ه فاطمة ابنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال:  عن ُأمِّ

»خياركم ألينكم مناكب، وأكرمهم لنسائهم«)4).

الزهراء حتدث يف ف�سل اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم

كان للزهراء عليها السالم السهم األوفر يف التبليغ لوالية أمري املؤمنني عليه السالم 
عليه  املؤمنني  أمري  بحّقانّية  العميق  إيامهنا  من  نابعًا  ذلك  وكان  ومناقبه،  فضائله  ونرش 
ة إذا نكصت  أّن األُمَّ ة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ويقينها  السالم يف قيادة األُمَّ
ا ستذوق وبال  عن الطريق السوّي الذي أرشدها إليه رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله، فإهنَّ

/ح  ص97)  الطويس:  محزة  البن  املناقب  يف  الثاقب  59؛  /ح   66  :4( األنوار  بحار  5؛  ص  الدعوات  مهج   (((
.(/(5(

))) من ال حيرضه الفقيه، للصدوق ): 555 /ح4908.
))) الوايف للفيض الكاشاين 5: 887 /ح5))).

)4) دالئل االمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 75 - 76.
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ذلك النكوص، وتتجّرع ُغصص ذلك االنحراف والتنّكر للعهد الذي قطعوه يوم ُخم. 
ويف خطبتها عليها السالم يف جملس أيب بكر أوضح الدالالت عىل هذا اإليامن واليقني.

حديث )يا علي! اأنت الإمام واخلليفة بعدي(

هاك حديثًا تنقله الزهراء عليها السالم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، يذكر فيه 
النبي صىل اهلل عليه وآله األئمة من بعده بأسامئهم، الواحد تلو اآلخر، ثم يصفهم صىل 
م أئمة احلق وألسنة الصدق، ويقول عنهم بأنَّ من نرصهم منصور، وأّن  اهلل عليه وآله بأهنَّ

من خذهلم خمذول.

روى اخلـزاز القمـي عـن سـهل بـن سـعد األنصـاري قـال: سـألت فاطمـة بنـت 
رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه عن األئمـة فقالـت: »كان رسـول اهلل يقول لعـل عليه 
السـالم: يـا عل أنـت اإلمـام واخلليفة بعـدي، وأنـت أوىل باملؤمنـني من أنفسـهم، فإذا 
مضيـت فابنـك احلسـن أوىل باملؤمنـني مـن أنفسـهم، فإذا مىض احلسـن فابنك احلسـني 
أوىل باملؤمنـني مـن أنفسـهم، فـإذا مـىض احلسـني فابنك عل بـن احلسـني أوىل باملؤمنني 
مـن أنفسـهم، فـإذا مىض عـل فابنه حممـد أوىل باملؤمنـني من أنفسـهم، فـإذا مىض حممد 
فابنـه جعفـر أوىل باملؤمنـني من أنفسـهم، فإذا مـىض جعفر فابنـه موسـى أوىل باملؤمنني 
مـن أنفسـهم، فـإذا مىض موسـى فابنـه عـل أوىل باملؤمنني من أنفسـهم، فـإذا مىض عل 
فابنـه حممـد أوىل باملؤمنـني من أنفسـهم، فـإذا مىض حممـد فابنـه عـل أوىل باملؤمنني من 
أنفسـهم، فـإذا مـىض عـل فابنـه احلسـن أوىل باملؤمنـني من أنفسـهم، فإذا مىض احلسـن 
فالقائـم املهدي أوىل باملؤمنني من أنفسـهم، يفتح اهلل تعاىل به مشـارق األرض ومغارهبا، 

فهـم أئمـة احلـق وألسـنة الصـدق، منصور مـن نرصهم، خمـذول من خذهلـم«))).
))) كفاية األثر - اخلزاز القمي: ص 95) - 96).
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اإنَّك - يا بن اأبي طالب - و�سيعتك يف اجلنة

السالم  املؤمنني عليه  أمري  السالم عدة روايات يف مدح شيعة  الزهراء عليها  تروي 
عىل لسان أبيها الصادق املصّدق، ترّصح بأنَّ شيعة أمري املؤمنني عليه السالم سيكونون 
يف اجلنّة. وهذا احلديث وأمثاله من القرائن عىل أنَّ كيان الشيعة قد تأسس عىل يد رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله، وليس بعد وفاته. وسيأيت قريبًا حديث الفاطميات عن رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وآله يف هذا اخلصوص. 

روى الطربي عن زينب ابنة عيل، عن فاطمة بنت رسول اهلل عليهم السالم، قالت: 
 - أيب طالب  ابن  يا   - إنَّك  »أما  السالم:  عليه  لعيلٍّ  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  قال رسول 

وشيعتك يف اجلنة«))).

وأخرج القندوزي عن فاطمة عليها السالم قالت: »إنَّ أيب صىل اهلل عليه وآله نظر إىل 
علٍّ وقال: هذا وشيعته يف اجلنة«))). 

وأخرج السيد املرعيش يف ملحقات إحقاق احلق عن اخلطيب اخلوارزمي يف املناقب))) 
بإسناده عن زينب بنت عيل، عن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قالت: »قال 
يا بن أيب طالب وشيعتك يف  إنَّك  أما  السالم:  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله لعل عليه 
اجلنة، وسيجيء أقوام ينتحلون حبك ثم يمرقون من اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية 

م مرشكون«)4).  يقال هلم اخلارجة، فإن لقيتهم فاقتلهم فإنَّ

))) دالئل االمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 68.
))) ينابيع املودة لذوي القربى - القندوزي ): 4))/ الرقم )90.

))) املناقب: ص 49)، ط تربيز.
)4) رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش 7: 64).
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من كنت ولّيه فعلّي وليه

السالم، وقرهنا بواليته عزَّ  املؤمنني عليه  أمري  الكريم والية  قرآنه  تعاىل يف  أنزل اهلل 
هُ  وجل ووالية رسوله صىل اهلل عليه وآله. وقد تواتر نزول قوله تعاىل ﴿إِنَّمَا وَلِيُُّكمُ اللَّ
وَرَسُوُلهُ وَالَّذِينَ َآمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةَ وَيُؤُْتونَ الزََّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾))) يف 
قصة تصّدق أمري املؤمنني عليه السالم بخامته - وهو راكع يف صالته - عىل سائل دخل 
مسجد النبي فسأل الناس فلم ُيعطه أحد شيئًا، فأشار إليه أمري املؤمنني وهو راكع، فجاء 

وانتزع خامته من خنرصه))). 

روى الشيخ الصدوق عن احلسن بن عبد اهلل التميمي قال: حدثني أيب قال: حدثني 
سيدي عيل بن موسى الرضا عليهام السالم عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن 
حممد، عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه عن أبيه احلسني، عن فاطمة 
بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أنَّ النبي عليه الصالة والسالم قال لعيل عليه السالم: 

»َمن كنُت ولّيه فعلٌّ ولّيه، ومن كنُت إمامه فعلٌّ إمامه«))).

أقـول: مـّر قريبـًا حديث »يا عـل أنت اإلمـام واخلليفة بعـدي«، فآثرنا عـدم تكراره 
رعايـًة لالختصار.

علي مع القراآن، والقراآن مع علي ل يفرتقان

وبني   - األصغر  الثقل   - السالم  عليهم  البيت  أهل  بني  يفصل  أن  البعض  حاول 
القرآن الكريم الذي هو الثقل األكرب، ووصل البعض إىل املواجهة مع رسول اهلل صىل 

))) سورة املائدة: اآلية 55.
))) انظر تفصيل ذلك يف كتاب )خري الربية واأللطاف اإلهلية(: ص7)) - 8)).

))) عيون أخبار الرضا عليه السالم - الشيخ الصدوق ): 69.
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ته كتابًا يوصيهم بالثقَلني،  اهلل عليه وآله حني أراد يف حلظات حياته الرشيفة أن يكتب ألمَّ
فقال هذا البعض جماهرًا غري موارب: إّن الرجل ليهجر، حسُبنا كتاب اهلل!

ويف هذا احلديث الذي ترويه الزهراء عليها السالم داللة واضحة أنَّ رسول اهلل صىل 
ته بالثقَلني، وأنَّه قد أخرب بتالزم هذين الثقلني وعدم انفكاكهام  اهلل عليه وآله أوىص أمَّ
عن بعضهام. غاية األمر أنَّ هذا البعض منع رسول اهلل من تدوين وصّيته الشفوّية، واهّتم 
النبي - الذي شهد له رّبه بأنَّ كالمه وحٌي ُيوحى - بأنَّه أضحى هيجر فيقول ما ال يدري؛ 

حاشاه عن اهلجر، صىل اهلل عليه وآله! 

السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  عن  خارجة  بن  عروة  طريق  من  عقدة،  ابن  أخرج 
امتألت  وقد  يقول-  فيه  قبض  الذي  وآله يف مرضه  عليه  اهلل  أيب صىل  »سمعت  قالت: 
احلجرة من أصحابه-: أهّيا الناس يوَشك أن ُأقبض قبضًا رسيعًا وقد قّدمُت إليكم القول 
ثم أخذ  بيتي،  أهل  فيكم كتاب ريب )عز وجل( وعرتيت  أال وإنِّ خمّلف  إليكم،  معذرة 
يردا عىل احلوض  القرآن والقرآن مع عل، ال يفرتقان حتى  بيد عل فقال: هذا عل مع 

فأسألكم ما ختلفون فيهام«))).

زوجك اأعلم النا�ض علمًا واأولهم اإ�سالمًا واأف�سلهم حلمًا

يف  رصحية  قرآنّية  آيٌة  يَعَْلمُونَ﴾)))،  َل  وَالَّذِينَ  يَعَْلمُونَ  الَّذِينَ  يَسَْتِوي  هَْل  ﴿ُقْل 
َأحَقُّ  الْحَقِّ  إَِلى  يَهْدِي  ثانية ﴿َأَفمَنْ  آية  وتتساءل  اجلاهل،  العامل وبني  بني  التفريق 
بَعَ َأمَّنْ َل يَِهدِّي إِلَّ َأنْ يُهْدَى َفمَا َلُكمْ َكيْفَ تَحُْكمُونَ﴾)))؛ وتنّص  َأنْ يُتَّ

))) ينابيع املودة لذوي القربى - القندوزي ): 4)).
))) سورة الزمر: اآلية 9.

))) سورة يونس: اآلية 5).



38

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

آيٌة كريمة أخرى عىل رضورة رجوع اجلاهل للعامل، يف قوله تعاىل عىل لسان إبراهيم عليه 
السالم ﴿يَا َأبَتِ إِنِّي َقدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِْلِم مَا َلمْ يَْأتِكَ َفاتَِّبعْنِي َأهْدَِك صِرَاًطا سَِويًًّا﴾))). 
ومن الواضح أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم - وهو أعلم الناس بنّص رسول اهلل - وأّوهلم 

إسالمًا وأفضلهم حلاًم هو املرّشح الطبيعّي لوصاية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. 

روى الدواليب عن مرسوق عن عائشة قالت: حدثتني فاطمة قالت: قال يل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله: »زوجك أعلم الناس ِعلاًم، وأوهلم إسالمًا، وأفضلهم حلاًم«))).

ال�سعيد من اأحب عليًا عليه ال�سالم يف حياته وبعد موته

تنقل الزهراء عليها السالم حديثًا مجياًل يف سعادة حمّب أمري املؤمنني عليه السالم يف 
حياته وبعد موته، ويف شقاء مبغضه وناصب العداوة له يف حياته وبعد موته. ونالحظ 
أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يكّرر نفيه بأن يكون له يد يف ما ينقل عن فضل عيل عليه 
السالم، فهو تارة يقول بأنَّه رسول اهلل إليهم، ومن واجب الرسول أن يكون أمينًا يف أداء 
رسالته، ثم يرّصح بأنَّه ال حيايب قرابته، ويقول ثالثة بأنَّ جربئيل األمني قد أخربه بأنَّ حمب 

عيل عليه السالم هو السعيد حّق السعادة، وأنَّ مبغضه هو الشقّي حّق الشقاء. 

روى الطرباين عن جعفر بن حممد عن أبيه، عن عيل بن حسني، عن فاطمة الصغرى، 
ه فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قالت: »خرج علينا  عن حسني بن عيل، عن ُأمِّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عشية عرفة فقال: إنَّ اهلل باهى بكم وغفر لكم عامة ولعل 
حق  السعيد  أنَّ  خيربن  جربيل  هذا  لقرابتي،  حماب  غري  إليكم  اهلل  رسول  وإنِّ  خاصة؛ 

))) سورة مريم: اآلية )4.
))) الذرية الطاهرة النبوية - حممد بن أمحد الدواليب: ص 44).
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السعيد من أحب عليًا يف حياته وبعد موته، وأنَّ الشقي كل الشقي من أبغض عليًا يف 
حياته وبعد موته«))).

كاتبا اأمري املوؤمنني مل يكتبا عليه ذنبًا منذ ولدته

البيت  أهل  شأن  يف  التطهري  آية  نزول  يرتجم  حديثًا  السالم  عليها  الزهراء  تروي 
الرجس وطّهرهم  أذهب عنهم  تعاىل  اهلل  أنَّ  السالم - يف  املؤمنني عليه  أمري  - وأّوهلم 
تطهريًا، بل يتضّمن أعىل من هذا املعنى، حيث يشري إىل اصطفاء اهلل تعاىل ألهل البيت 
أنوارًا  فجعلهم  خلقهم  أن  منذ   - السالم  عليه  املؤمنني  أمري  وأّوهلم   - السالم  عليهم 
روى  أبدًا.  منهم  ذنب  صدور  ُيتعّقل  ال  املصطفني  القوم  هؤالء  ومثل  حُمدقني،  بعرشه 
الكراجكي عن احلسن بن محزة النوفيل عن عمه عن أبيه عن جده عن احلسن بن عيل عن 
ام مل  فاطمة ابنة رسول اهلل عنه صىل اهلل عليه وآله قال: »أخربن جربئيل عن كاتَبي عل أنَّ

يكتبا عىل عل ذنبًا ُمذ صحباه«))). 
أقول: املقصود بــ)كاتبي عيل( يف احلديث كاتبا السيئات النهارّي واللييّل. وقد ذكرنا 
أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم أجّل وأسمى من أن يصدر منه ذنب، بل من أن يصدر منه 

خالف األَوىل، وقد رّصح عليه السالم بأنَّه مل يَر شيئًا إالَّ ورأى اهللَ قبَله ومعه وبعَده!

رجال الأعراف هم الأئمة بعد ر�سول اهلل: علي وولده 

ذكرنا سابقًا بعض األحاديث التي روهتا الزهراء عليها السالم يف أنَّ األئمة تسعة من 
صلب احلسني عليه السالم، تاسعهم قائمهم املهدي املنتظر عليه السالم. وننقل يف هذا 
))) املعجم الكبري - الطرباين )): 5)4؛ املناقب - املوفق اخلوارزمي: ص 78 - 79؛ دالئل اإلمامة - حممد بن جرير 

الطربي )الشيعي(: ص 74 - 75.
))) كنز الفوائد - أبو الفتح الكراجكي: ص )6).
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الشأن حديثًا آخر عن رجال األعراف. ومن اجلدير بالذكر أنَّ بعض علامء العامة شطوا 
م قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم فقعدت  يف تفسري املراد برجال األعراف، ورووا أهنَّ
م لذلك وقفوا عىل سور  النار، وأهنَّ هبم سيئاهتم عن اجلنة، وخلفت هبم حسناهتم عن 
األعراف حتى يقىض اهلل فيهم؛ لكّن البعض اآلخر كان أكثر إنصافًا، فذكر أنَّ أصحاب 

األعراف قوم من أرشف اخللق وعدوهلم كاألنبياء والصديقني والشهداء.)))

أخرج املجليس عن أيب الطفيل، عن أيب ذر، قال: سمعت فاطمة عليها السالم تقول: 
يَعِْرُفونَ  ِرجَاٌل  اْلَعْرَافِ  ﴿وَعََلى  وتعاىل  تبارك  اهلل  قول  عن  السالم  عليه  أيب  »سألت 
احلسني،  صلب  من  وتسعة  وسبطاي  بعدي:عل  األئمة  هم  قال:  بِسِيمَاهُمْ﴾)))  ُكلًّ 
النار إالَّ من  هم رجال األعراف، ال يدخل اجلنة إالّ من يعرفهم ويعرفونه، وال يدخل 

أنكرهم وُينكرونه، ال ُيعرف اهلل إالَّ بسبيل معرفتهم«))).

ة حممد وعلي عليهما ال�سالم اأبوا هذه الأمَّ

جـاء يف التفسـري املنسـوب لإلمام العسـكري عليه السـالم، يف قـول اهلل عز وجل ﴿
ـة حممد وعل،  وَبِالْوَالِدَيْـِن إِحْسَـاًنا﴾)4)، قالـت فاطمـة عليهـا السـالم: »أبـوا هـذه األمَّ
يقيـامن أودهـم، وينقذانم من العـذاب الدائـم إن أطاعومهـا، ويبيحانم النعيـم الدائم 

وافقومها«)5). إن 

))) انظر: التفسري الوسيط للقرآن الكريم للسيد حممد الطنطاوي 5: 78). 
))) سورة األعراف: اآلية 46.

))) بحار األنوار 6): )5).
)4) سورة البقرة: اآلية )8؛ سورة النساء: اآلية 6)؛ سورة األنعام: اآلية )5)؛ سورة اإلرساء: اآلية )).

)5) بحار األنوار - العالمة املجليس )): 59).
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أنَّه  وجاء يف علل الرشايع للشيخ الصدوق يف روايته عن احلسن بن عيل بن فضال 
سأل اإلمام الرضا عليه السالم عن معنى قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله »أنا وعل 
ته كشفقة  ة« فقال عليه السالم: »إنَّ شفقة النبي صىل اهلل عليه وآله عىل أمَّ أبوا هذه األمَّ
ته عل بن أيب طالب عليه السالم، ومن بعده شفقة عل عليه  اآلباء عىل األوالد، وأفضل أمَّ
السالم عليهم كشفقته صىل اهلل عليه وآله ألنَّه وصيه وخليفته واإلمام بعده، فلذلك قال 

ة«))). صىل اهلل عليه وآله: أنا وعل أبوا هذه األمَّ

حديث الفاطميات عليهن ال�سالم عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله

يتضمن حديث الفاطميات أروع البشائر لشيعة أمري املؤمنني عليه السالم، مما شاهده 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف اجلنّة ملا ُأرسي به إىل السامء. 

ابن جعفر  زياد  بن  قال: حدثني أمحد  بن احلسني  بن عيل  املسلسالت: حدثنا حممد 
أمحد  اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  العرييض  العلوي  حممد  بن  جعفر  القاسم  أبو  حدثني  قال: 
بن حممد بن خليل: قال: أخربين عيل بن حممد بن جعفر األهوازي قال: حدثني بكر بن 
أحنف قال: حدثتنا فاطمة بنت عيل ابن موسى الرضا: قالت: حدثتني فاطمة وزينب وأمُّ 
كلثوم بنات موسى بن جعفر، قلن: حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن حممد، قالت: حدثتني 
فاطمة بنت حممد بن عيل، قالت: حدثتني فاطمة بنت عيل بن احلسني، قالت: حدثتني 
أمِّ كلثوم بنت عيل عليهام السالم عن فاطمة  ابنتا احلسني بن عيل: عن  فاطمة وسكينة 

بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، قالت: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول:

»ملا ُأرسي يب إىل السامء دخلت اجلنة فإذا َأنا بقرص من دّرة بيضاء جموفة، وعليها باب 

))) تفسري الصايف للفيض الكاشاين 4: 65)، نقاًل عن العلل.
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مكلل بالدر والياقوت، وعىل الباب سرت، فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل الباب )ال إله 
ِمثل  َمن  بٍخ!  )بٍخ  السرت  عىل  مكتوب  وإذا  القوم(،  ويل  عل  اهلل،  رسول  حممد  اهلل،  إالَّ 
مكّلل  فضة  من  باب  وعليه  جمّوف،  أمحر  عقيق  من  بقرص  أنا  فإذا  فدخلته  عل!(  شيعة 
بالزبرجد األخرض، وإذا عىل الباب سرت، فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل الباب )حممد 
رسول اهلل، عل ويص املصطفى(، وإذا عىل السرت مكتوب )برّش شيعَة عل بطِيب املولد(، 
ياقوتة  من  باب  منه، وعليه  أَر أحسن  مل  زمرد أخرض جمّوف  بقرص من  أنا  فإذا  فدخلته 
محراء مكللة باللؤلؤ وعىل الباب سرت، فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل السرت )شيعة عل 
هم الفائزون(، فقلت: حبيبي جربئيل ملن هذا؟ فقال: يا حممد البن عمك ووصيك عل 
بن أيب طالب عليه السالم، حُيرش الناس كلهم يوم القيامة حفاة عراة إال شيعة عل، وُيدعا 
م يدعون بأسامء آبائهم؛ فقلت:  هاهتم ما خال شيعة عل عليه السالم، فإنَّ الناس بأسامء أمَّ

م أحبوا عليًا فطاب مولدهم«))). حبيبي جربئيل وكيف ذاك؟ قال: ألنَّ

أقول: ذكرنا يف بداية الفصل أنَّ الزهراء عليها السالم من مجلة رواة حديث الغدير، 
وتطرقنا إىل حديث إخبار رسول اهلل بضعته الطاهرة بمنزلة أمري املؤمنني، كام ذكرنا يف 
عليهام  املؤمنني،  أمري  فضل  يف  املحّدثة  الزهراء  روهتا  متكاثرة  أحاديث  الفصول  باقي 

وآهلام سالم اهلل ما بقي الليُل والنهار.

اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم ي�ساأل الأر�ض فتحّدثه باأخبارها

تروي الزهراء املحدثة عليها السالم منقبة عجيبة ألمري املؤمنني عليه السالم، حيث 
تكشف عن ترّصفه عليه السالم يف الكائنات، وأنَّه هو الرجل الذي يصفه القرآن الكريم 

بأنَّه خياطب األرض ويسأهلا فتحّدثه بأخبارها.
))) الشيعة يف أحاديث الفريقني: ص0))؛ للسيد مرتىض األبطحي.
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ــة  ــن فاطم ــه، ع ــة رفع ــن خارج ــارون ب ــن ه ــناده ع ــر بإس ــن جري ــد ب روى حمم
ــت:  ــالم، قال ــا الس عليه

»أصاب الناس زلزلة عىل عهد أيب بكر، ففزع الناس إىل أيب بكر وعمر، فوجدومها 
قد خرجا فزعني إىل عل بن أيب طالب عليه السالم، فتبعهام الناس حتى انتهوا إىل باب 
عل عليه السالم، فخرج إليهم عل عليه السالم غري مكرتث ملا هم فيه، فمىض واتبعه 
املدينة  ينظرون إىل حيطان  تلعة، فقعد عليها وقعدوا حوله وهم  انتهى إىل  الناس حتى 
ترتّج جائية وذاهبة. فقال هلم عل عليه السالم: كأنَّكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا: وكيف 
بيده،  السالم: فحّرك شفتيه ثم رضب األرض  قالت عليها  مثلها قط؟  نَر  ال هيولنا ومل 
ثم قال: مالك؟ اسكني! فسكنت، فعجبوا من ذلك أكثر من تعّجبهم أوالً حيث خرج 
إليهم؛ ]فـــ[قال هلم: إنَّكم قد عجبتم من صنيعي؟ قالوا: نعم. قال: أنا الرجل الذي قال 
اهلل عز وجل:﴿إَِذا ُزلِْزَلتِ اْلَرْضُ ِزلْزَاَلهَا * وََأخْرَجَتِ اْلَرْضُ َأثَْقاَلهَا * وََقاَل اْلِنْسَانُ مَا 
َلهَا﴾))) فأنا اإلنسان الذي أقول هلا: ما هلا؛ ﴿يَوْمَئِذٍ ُتحَدِّثُ َأخْبَارَهَا﴾))) إّياي حتدث«))).

وأخرج ابن شهر آشوب يف املناقب أنَّه أصاب الناس زلزلة عىل عهد أيب بكر ففزع إىل 
عيل عليه السالم أصحاُبه، فقعد عيل عىل تلعة وقال: »كأّنكم قد هالكم! وحّرك شفتيه 
ورضب األرض بيده ثم قال: ما لِك اسكني، فسكنت، ثم قال: أنا الرجل الذي قال اهلل 
تعاىل ﴿إَِذا ُزلِْزَلتِ اْلَرْضُ﴾ اآليات؛ فأنا اإلنسان الذي أقول هلا: ما لك ﴿يَوْمَئِذٍ ُتحَدِّثُ 

َأخْبَارَهَا﴾ إّياي حتّدث«. 

))) سورة الزلزلة: اآليات ) - ).
))) سورة الزلزلة: اآلية 4.

))) دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 66 - 67.
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ويف خرب آخر أنَّه قال: »لو كانت الزلزلة التي ذكرها اهلل يف كتابه ألجابتني، ولكنها 
ليست بتلك«))). 

ة كدح اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم لعياله فاطمة عليها ال�سالم تروي ق�سّ

عليه  املؤمنني  أمري  بيت  يف  حياهتا  عن  عجيبة  صورًا  السالم  عليها  الزهراء  نقلت 
السالم، وتطّرقت يف هذا احلديث إىل صورة من صور كدح أمري املؤمنني عليه السالم 
عىل عياله، فهو يؤجر نفَسه الرشيفة لرجل هيودّي فيستقي له املاء من بئر يف بيته ويأخذ 
إزاء كّل دلو من املاء مترة واحدة، حتى اجتمع له يشء من التمر محله إىل زوجته الصابرة 
لتقتات به. إنَّ عمل الرجل وكّده عىل عياله جهاد يف سبيل اهلل، ونالحظ أنَّ أمري املؤمنني 
عليه السالم مل يستصغر جزاء العمل وأجره )وهو مترة واحدة لكّل دلو من املاء(، وأنَّه مل 

يستنكف من العمل ليهودّي طاملا كان ذلك العمل يكفل له كرامته وُيريض رّبه. 
روى الدواليب عن حممد بن موسى عن فاطمة بنت حممد عليهام السالم: أنَّ رسول 
اهلل أتاها يومًا فقال: »أين ابنّي - يعني: حسنًا وحسينًا -؟. قالت، قلت: أصبحنا وليس 
يف بيتنا يشء يذوقه ذائق، فقال عل: أذهب هبام فإنِّ أختوف أن يبكيا عليك وليس عندك 
يشء، فذهب هبام إىل فالن اليهودي. فوجه إليه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فوجدمها 
يلعبان يف مرشبة بني أيدهيام فضل من متر. فقال: يا عل... أال تقلب ابنّي قبل أن يشتّد 
احلر عليهام؟ قال: فقال عل: أصبحنا وليس يف بيتنا يشء، فلو جلسَت يا رسول اهلل حتى 
أمجع لفاطمة مترات! فجلس رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعل ينزع لليهودي كل دلو 
بتمرة حتى اجتمع له يشء من متر فجعله يف ُحجزته ثم أقبل، فحمل رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وآله أحدمها ومحل عل اآلخر حتى أقلبهام«))).

))) مناقب آل أيب طالب، البن شهر آشوب ): 50).
))) الذرية الطاهرة النبوية - حممد بن أمحد الدواليب: ص 45) - 46).
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الدرو�ض امل�ستخل�سة 

والقضاء  لطمسها  متكررة  حماوالت  إىل  تعّرضت  النبوية  السنة  أنَّ  التاريخ  حيّدثنا 
بمنع  ومرورًا  فعاًل،  منها  دّون  ما  إحراق  ثم  األحاديث،  تدوين  منع  من  ابتداًء  عليها، 
الصحابة من اخلروج من املدينة لئال ينترشوا يف بالد اهلل العريضة فيبّثوا أحاديث رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله. ثم جاء األُموّيون وعىل رأسهم معاوية فأكملوا املسرية فأسقطوا 
من ديوان العطاء كّل من يروي رواية يف فضل أمري املؤمنني عليه السالم، وقد ذكر ابن 
أيب احلديد أنَّ معاوية كتب إىل عامله بعد عام اجلامعة: )أن برئت الذمة ممّن روى شيئًا من 
يلعنون عليًا،  بيته(، فقامت اخلطباء يف كل كورة وعىل كل منرب  فضل أيب تراب وأهل 
ييزوا  أالَّ  اآلفاق  مجيع  يف  إىل عامله  و)كتب  بيته(.  أهل  ويف  فيه  ويقعون  منه  ويربؤون 

ألحد من شيعة عيل وأهل بيته شهادة())).

عىل  التابعني  من  وقومًا  الصحابة  من  قومًا  وضع  معاوية  )أنَّ  احلديد  أيب  ابن  وذكر 
رواية أخبار قبيحة يف عيل عليه السالم تقتيض الطعن فيه والرباءة منه، وجعل هلم عىل 
العاص،  أبو هريرة وعمرو بن  ُيرغب يف مثله، فاختلقوا ما أرضاه؛ منهم:  ذلك جعاًل 

واملغرية بن شعبة، ومن التابعني عروة بن الزبري())).

ونقل ابن أيب احلديد أيضًا: )ثم كتب - أي معاوية - إىل عامله: إنَّ احلديث يف عثامن 
قد كثر وفشا يف كل مرص ويف كل وجه وناحية، فإذا جاءكم كتايب هذا فادعوا الناس إىل 
الرواية يف فضائل الصحابة واخللفاء األّولني، وال ترتكوا خربًا يرويه أحد من املسلمني يف 

))) - رشح النهج ): 595.
))) رشح هنج البالغة ): 58).
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أيب تراب إالَّ وائتوين بمناقض له يف الصحابة)))، فإنَّ هذا أحّب إيل وأقّر لعيني، وأدحض 
حلّجة أيب تراب وشيعته وأشد عليهم من مناقب عثامن وفضله؛ فُقرئت كتبه عىل الناس، 
الناس يف رواية ما  فُرويت أخبار كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة هلا، وجّد 
يري هذا املجرى، حتى أشادوا بِذكر ذلك عىل املنابر، وألقى معلمو الكتاتيب فعّلموا 
القرآن،  يتعلمون  الواسع، حتى رووه وتعّلموه كام  الكثري  صبياهنم وغلامهنم من ذلك 

وحتى عّلموه بناهتم ونساءهم وخدمهم وحشمهم، فلبثوا بذلك ما شاء اهلل())). 

ثم قام األُمويون بعمل خطري آخر، هو دمج السنّة النبوية بسنّة الشيخني، فأضحت 
سنّة الشيخني تنقل ضمن السنة النبوية، وصارت يف نظر الكثريين واجبة االتباع، بل هي 

أوىل باالتباع إذا تعارضت مع سنة رسول اهلل.

الزهراء  بذلتها  التي  العظيمة  واجلهود  الكبري  احلرص  الفصل  هذا  يف  الحظنا  وقد 
البتول عليها السالم - يف حفظ وصيانة وتدوين السنّة النبوّية الرشيفة، واهتاممها الكبري 
يف حفظ أحاديث أبيها املرسل صىل اهلل عليه وآله، بحيث نراها تفّتش هلعة عىل جريدة 

فيها إحدى روايات أبيها، خافت أن تكون قد فقدهتا. 

ولقد نقلت الزهراء املحّدثة عليها السالم روايات كثرية مهمة كان هلا الدور املهم يف 
ترسيخ وتثبيت والية أمري املؤمنني واألئمة األطهار من ولده عليهم السالم، كحديث 
بني إرسائيل،  نقباء  بعدد  اهلل  بعد رسول  األئمة  أنَّ  الكساء، وحديث  اللوح، وحديث 

وكانت أحد رواة حديث غدير خم.

ويبقى السؤال مطروحًا للنقاش: هل أفلحت شيطنة معاوية ومكر أعوانه األُمويني يف 

))) طلب معاوية أن خيتلق له أعوانه روايات يف مناقب الصحابة تنقض روايات مناقب أمري املؤمنني عليه السالم.
))) رشح النهج ): 6).
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طمس السنة النبوية الرشيفة وتضييع معامل والية أمري املؤمنني عليه السالم؟ لقد حتّدثت 
ها الزهراء الطاهرة، فقالت:  ابنة الزهراء عليها السالم يف جملس الطاغية يزيد بلسان ُأمِّ
»فكِْد كيَدك، واسع سعيك، وناِصْب جهدك، فواهللِ ال متحو ِذكرنا، وال مُتيت َوحينا، وال 
ُتدرك أمدنا، وال ترحض عنك عارها، وهل رأيك إالَّ فند، وأّيامك إالَّ عدد، ومجعك إالَّ 

بدد، يوم يناِد املناد أال لعنة اهلل عىل الظاملني«))).

))) اللهوف يف قتىل الطفوف للسيد ابن طاووس: ص07)؛ بحار األنوار 45: 5)).





الف�صل التا�صع

فاطمة الزهراء عليها ال�سالم 
اأ�سوة الإيثار
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التحليق اإىل ذروة نكران الذات يف �سبيل اهلل تعاىل

ما أمجل أن يفّكر اإلنسان بأخيه اإلنسان ويؤثره عىل نفسه يف وقت يكون هو أحوج 
من أخيه ملا قد آثره به!! ما أبدع أن يتخىّل البرش عن هوى النفس ومطامعها وغرائزها، 
الذات ورضوان من  والتضحية ونكران  السمّو  أبدع من  أروع وال  آفاق ال  إىل  وحيّلق 
اهلل أكرب!! لقد لّونت الزهراء عليها السالم لوحة حياهتا املبتورة القصرية بألوان تعجز 
)كالم  الكريم  القرآن  كلامت  أمام  املجال  ويبقى  وصفها،  عن  املحدود  البرش  كلامت 
اخلالق( يف رسم تفاصيل تلك اللوحة الرائعة: فتنزل سورة كاملة من سور القرآن لتنقل 
البرشي  العقل  تصّور  عن  املمتنعة  الوصف،  عىل  املستحيلة  مواقفها  من  واحدًا  موقفًا 

املكّبل بقيود املادة. 

اإلنسان!!  أخيك  جوع  وتتذكر  حفزًا  أحشاءك  حيفز  الذي  اجلوع  تنسى  أن  اإليثار 
ترى  ال  أن  اإليثار  أخيك!!  سعادة  يف  سعادتك  وترى  نفسك  عن  ُتعرض  أن  اإليثار 
ألخيك  كله  احلّق  وترى  مقّوماهتا،  أبسط  يف  بل  الدنيا  ملذات  يف  ليس  حقًا،  لنفسك 

املستضعف املحتاج!! 

لقد حتدّث التاريخ عن صور كرم حاتم الطائي الذي حترّي يف إطعام ضيفه ملا طرقه لياًل 
ومل يكن لديه ما ُيطعمه إّياه، وطاش لّبه وانفرط عقُد أفكاره املّتزنة، لكنّه يف هناية املطاف 
هو  حاتم  وأكل  ضيفهم  أطعموا  ثم  لضيفه،  نحره  صيدًا  فاصطاد  وخرج  قوسه  تناول 

وعياله معه، حيث يقول يف وصف ذلك:

ضيفهم حقَّ  قضوا  قد  كرامًا  غنامفباتوا  غنموا  وقــد  غرمًا  غرموا  ومــا 

لكنَّ التاريخ مل يعرف أحدًا - غري فاطمة وبعلها وابنيهام وخادمتهم - يصوم ثالثًا 



52

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

دون أن يتناول إالَّ املاء القراح، ألنَّه كان يؤثر كل ليلة عند موعد اإلفطار مسكينًا ويتياًم 
وأسريًا. لقد نذر أبو احلسن والزهراء عليهام السالم أن يصوما شكرًا هلل تعاىل إن عاىف 
أبى  بالنذر  الوفاء  عىل  األبوان  وعزم  عوفيا  فلاّم  هبام،  أملّ  مرض  من  احلسنني  ولدهيام 
انقىض  إذا  ا تصوم معهم، حتى  إهنَّ الولدان إالَّ مشاركتهام يف الصوم، وقالت خادمتهم 
هنار اليوم األول بطوله، جلسوا عىل مائدة اإلفطار التي مل تزدحم إالَّ بأقراص الشعري 
إزاء جّزة صوف  النساء من شعري أخذوه من رجل هيودي  التي خبزهتا سيدة  اخلمسة 
تغزهلا ابنة خاتم األنبياء وأرشفهم، حان أداء االمتحان األول، فقد طرق الباب مسكني 
مسلم واستطعمهم شيئًا! وكان بإمكاهنم أن يعطوه رغيفًا واحدًا كان سيأخذه شاكرًا، 
الباقية ليفطروا بعد عناء صيام يوم من أيام جزيرة العرب  ثم يقتسمون بينهم األرغفة 
تؤثر هذا  أن  إالَّ  أبت  الكبرية  النفوس  املعروفة بجفافها وحرارهتا وطول هنارها. لكن 
املسكني عىل أنفسها بكل ما متلك. وهكذا انقىض اليوم األول مل يفطروا فيه إالَّ عىل املاء 
ألنَّ   - كعادهتم   - املحاريب  يف  بالقيام  أمضوه  ليل  بعد  صائمني  أصبحوا  ثم  القراح، 
جنوهبم تتجاىف عن املضاجع واخللق نيام، يريدون القيام بني يدي امللك اجلّبار الذي ال 

ُأنس هلم إالَّ بمناجاته والترّضع إليه. 

لكنَّ  القوى،  ويوهن  األحشاء  حيفز  واجلوع  خاوية  والبطون  الثاين  اليوم  وحّل 
األرواح القوية استهانت باألبدان التي سبق هلا أن سّخرهتا ورّوضتها، فامرس أصحاهبا 
حياهتم الطبيعية: فاطمة وجاريتها بني عمل البيت والعبادة، وأبو احلسن يف املسجد أو 
حيثام يوّجهه رسول اهلل، واحلسنان بني البيت واملسجد حتى حل موعد اإلفطار بعد هنار 
متطاول. وجلس الصائمون بعد إهناء فرائضهم وصالهتم ونوافلهم عىل مائدة اإلفطار 
ذات اللون الواحد املتكرر، ووّزعوا بينهم أقراص خبز الشعري اخلمسة، ومّدوا أيدهيم 
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طرقت  الباب،  طرقت  لقد  الثاين.  االمتحان  موعد  وحان  والشكر،  التسمية  بعد  إليها 
أمامها  التي طاملا وقف جربئيل  الباب  املدينة. طرقت  قرعها مساكني  التي طاملا  الباب 
خاضعًا مستأذنًا يف حياة النبي وبعده. وفتحوا الباب فوجدوا خلفها يتياًم مسلاًم جائعًا، 
املاء  عىل  أفطروا  ثم  إفطارهم  طعام  كل  يعطوه  أن  إالَّ  فأبوا  شيئًا،  اليتيم  فاستطعمهم 

القراح، وباتوا ليلتهم وأصبحوا صائمني لليوم الثالث املتوايل. 

أن  احلسنني  أقدام  بإمكان  كان  كيف  ومصاعبه.  معاناته  بكل  الثالث  اليوم  حّل 
حتمالمها؟ كيف كان بإمكان الزهراء عليها السالم أداء واجبات البيت وقّمه وتنظيفه؟ 
كيف أمكنها طحن صاع الشعري الثالث وإعداد العجني ثم خبز أرغفة اإلفطار يف التنور 
اليوم  هذا  الشمس  لتغرب  الصغريين  باحلسنني  رمحة  الرامحني!!  أرحم  يا  الالهب؟ 
مبكرًا!! ليأت موعد اإلفطار رسيعًا قبل أن متوت سّيدة النساء جوعًا!! لتكن شمس بالد 
احلجاز أقل سطوعًا وهلبًا اليوم فقط!! لقد غربت الشمس وودعت أرجاء املعمورة وهي 
عمل:  خري  ألداء  املصّلني  ويدعو  للصالة  يؤذن  بالل  صوت  وعال  متحرّية،  مدهوشة 

الصالة يف مسجد رسول اهلل وخلف خاتم األنبياء واملرسلني. 

انتظم عقد العائلة املباركة بعد أداء الصالة، وحتّلقوا حول املائدة ليفطروا من أرغفة 
خبز الشعري التي أعّدهتا أنامل خري النساء، ومدوا أيدهيم ليفطروا فسمعوا صوت الباب 
بابًا ُتفتح يف وجوههم خريًا من هذه  ُيطرق! إنَّ املساكني واليتامى والفقراء ال يعرفون 
الباب، ومل حيصل قط أن طرقها أحدهم فعاد عنها خائبًا! رّد أهل البيت أيدهيم منتظرين 
معرفة الطارق. لقد كان هذه املرة أسريًا!! قال يف استعطاف: السالم عليكم يا أهل بيت 
حممد! أنا أسري من ُأسارى املسلمني! تأرسونا وتشّدونا وال ُتطعمونا؟! رفع أمري املؤمنني 
عليه السالم رغيفه ليعطيه لألسري، ورفعت فاطمة ابنة الكرام رغيفها، واقتدى الولدان 
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الصغريان بأبوهيام، واقتدت فّضة هبم، وُرفعت األرغفة اخلمسة فُأعطيت لألسري املرشك 
ليعرف الفارق الكبري بني الرشك واإلسالم!! مل يبق عىل املائدة البسيطة إالَّ املاء القراح 
لتفطر به البطون الغرثى، واجتاز بيت عيل وفاطمة االمتحان الثالث بامتياز ال يوصف!!

التاريخ سوى أنَّ  لنا  البيت عليهم السالم، ومل ينقل  الليلة عىل أهل  وانقضت تلك 
أهنى  ملا  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وأنَّ  املسجد،  إىل  أبيهام  مرافقة  إالَّ  أبيا  احلسنني 
صالته ونظر إىل حال احلسنني وحال أبيهام بطل خيرب أدرك أنَّه قد ال يلحق بابنته ورحيانته 
هام يف  وفلذة كبده حّية. لقد عرف النبي - حني شاهد احلسنني يرتعشان كالفراخ - أنَّ ُأمَّ
خطر حمدق، وأدرك أنَّ فاطمة احلنون املؤثرة عىل نفسها، التي كانت جتوع ليشبع ولداها 
أن  يمكننا  جوعًا!  املوت  خطر  اآلن  تواجه  املجاهد،  زوجها  ليشبع  وجتوع  الصغريان، 
نتصّور أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله - يف طريقهم إىل بيت فاطمة - كان يكاد هيرول، 
ويمكننا أن نتصور كيف كان قلبه الرحيم خيفق بقّوة وهو يقرع باب بيت فاطمة روحه 
التي بني جنبيه وينتظر أن يسمع صوهتا احلنون يرّد، أو يرى طلعتها املرشقة وهي تفتح 
الباب وتستقبله كعادهتا. ال ندري كيف ُفتحت الباب، ولكننا ال ننسى استغاثة رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو يرى ابنته وحبيبته وقد غارت عيناها ولصقت بطنها بظهرها 
من اجلوع: واغوثاه باهلل!! آل بيت حممد يموتون جوعًا!! لقد عجبت مالئكة السامء من 
إيثار عيل وفاطمة وابنيهام وخادمتهم، ورسعان ما أتى رّد السامء: وسام الفخر األبدي 
ينجح ولن  مل  اإلهلي كام  االمتحان  الذين نجحوا يف  وابنيها وخادمتهم  وبعلها  لفاطمة 
ينجح أحد قط. هبط أمني وحي اهلل تعاىل عىل أيب الزهراء لُيبلغه رد الرب الرحيم الودود 
عىل استغاثته وقال له: »ُخذ ما هنّأك اهلل يف أهل بيتك!! ُخذ - يا حممد - إكليل الغار و 
َضْعه عىل جبني كل فرد يف هذه العائلة املثالية املؤثِرة«. ثم تال عليه سورة اإلنسان: ﴿هَْل 
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َأتَى عََلى اْلِنْسَاِن حِنيٌ مِنَ الدَّهِْر َلمْ يَُكنْ شَيًْئا مَْذُكورًا﴾ إىل قوله تعاىل ﴿إِنَّ هََذا 
َكانَ َلُكمْ جَزَاءً وََكانَ سَعْيُُكمْ مَشُْكورًا﴾. 

قّمة الإيثار يف ق�سة نزول )هل اأتى(

»مرض  قال:  بِالنَّْذِر﴾،  ﴿يُوُفونَ  وجل:  عز  قوله  يف  الّسالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن 
احلسن واحلسني عليهام الّسالم ومها صبيان صغريان. فعادمها رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

وآله ومعه رجالن.

فقال أحدمها: يا أبا احلسن، لو نذرت يف ابنيك نذرًا إن اهلل عافامها. فقال: أصوم ثالثة 
أيام شكرًا هلل عز وجل، وكذلك قالت فاطمة عليها الّسالم، وقال الصبيان: ونحن أيضًا 

نصوم ثالثة أيام، وكذلك قالت جاريتهم فضة.

فألبسهام اهلل عافيته، فأصبحوا صيامًا وليس عندهم طعام. فانطلق عل عليه الّسالم 
تعطيني  أن  لك  هل  له:  فقال  الصوف،  يعالج  شمعون،  له  يقال  اليهود  من  له  جار  إىل 
جزة من صوف تغزهلا لك ابنة حممد بثالثة أصوع من شعري؟ قال: نعم. فأعطاه، فجاء 

بالصوف والشعري وأخرب فاطمة عليها الّسالم، فقبلت وأطاعت.

وعجنته  فطحنته  الشعري  من  صاعًا  أخذت  ثم  الصوف  ثلث  فغزلت  عمدت  ثم 
وخبزت منه مخسة أقراص، لكل واحد قرصًا، وصىل عل عليه الّسالم مع النبي صىّل اهلل 

عليه وآله املغرب ثم أتى منزله.

فوضع اخلوان وجلسوا مخستهم. فأول لقمة كرسها عل عليه الّسالم إذا مسكني قد 
وقف بالباب فقال: السالم عليكم يا أهل بيت حممد، أنا مسكني من مساكني املسلمني، 
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م عليهم  أطعمون مما تأكلون أطعمكم اهلل عىل موائد اجلنة احلديث بطوله، وجاء فيه أنَّ
السالم أعطوه طعام إفطارهم، ثم أعطوا طعام إفطارهم يف الليلتني اآلتيتني يتياًم وأسريًا، 

وباتوا جياعًا مل يذوقوا إالَّ املاء القراح، وأصبحوا صيامًا«؛ وجاء يف هناية احلديث: 

»فلام برص هبم النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: يا أبا احلسن! شّد ما يسوؤن ما أرى بكم؛ 
انطلق إىل ابنتي فاطمة. فانطلقوا إليها وهي يف حمراهبا، قد لصق بطنها بظهرها من شدة 
اجلوع وغارت عيناها. فلام رآها رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ضمها إليه وقال: واغوثاه 

باهلل! أنتم منذ ثالث فيام أرى؟

يا  آخذ  وما  قال:  بيتك.  أهل  يف  لك  اهلل  هيأ  ما  خذ  حممد،  يا  فقال:  جربئيل  فهبط 
إذا بلغ: ﴿إِنَّ هذا  الدَّهِْر﴾، حتى  اْلِنْساِن حِنيٌ مِنَ  عََلى  َأتى  جربئيل«؟ قال: ﴿هَْل 

كانَ َلُكمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُُكمْ مَشُْكورًا﴾))).

أخرج الثعلبي عن ابن عباس يف قول اهلل سبحانه وتعاىل ﴿يُوُفونَ بِالنَّْذِر وَيَخاُفونَ 
ثالثة  هلل  يصوما  أن  وفاطمة:  عيل  نذره  الذي  النذر  قصة  مُسَْتطريًا﴾  شَرُّهُ  كانَ  يَوْمًا 
أيام شكرًا إن برىء احلسنان عليهام السالم من مرض أملّ هبام، فعافامها اهلل تعاىل، فصاما 
م أعطوا إفطارهم يف اليوم األول إىل  ومعهام احلسنان وجاريتهم فضة ثالثة أيام، ثم إهِنَّ
املاء القراح، ثم جلسوا لإلفطار  مسكني وقف بباهبم وشكا هلم اجلوع، ومل يذوقوا إال 
يف اليوم الثاين فجاءهم يتيم من أوالد املهاجرين وسأهلم طعامًا، فأعطوه إفطارهم ومل 
السالم  وقال:  أسري  باهبم  فطرق  لإلفطار  الثالث  اليوم  يف  جلسوا  ثم  املاء،  إال  يذوقوا 
فإينِّ أسري حممد  أطعموين  تطعمونا،  تأرسونا )وتشدوننا( وال  بيت حممد،  أهل  عليكم 
أطعمكم اهلل عىل موائد اجلنة، فأعطوه الطعام ومكثوا ثالثة أيام ولياليها مل يذوقوا شيئًا 

))) أمايل الصدوق: ): 56) /ح )) املجلس الرابع واألربعون.
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إال املاء القراح، فلام أن كان يف اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ عيل بيده اليمنى احلسن 
وبيده اليرسى احلسني وأقبل نحو رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهم يرتعشون كالفراخ 
من شدة اجلوع، فلام برص به النبي صىل اهلل عليه وآله قال: يا أبا احلسن ما أشد ما يسوؤين 
بطنها  وقد لصق  حمراهبا  يف  وهي  إليها  فانطلقوا  فاطمة!  ابنتي  إىل  انطلق  بكم،  أرى  ما 
بظهرها من شدة اجلوع وغارت عيناها، فلام رآها النبي صىل اهلل عليه وآله قال: واغوثاه 
باهلل، أهل بيت حممد يموتون جوعًا! فهبط جربائيل عليه الّسالم فقال: يا حممد خذ ما 
هنأك اهلل يف أهل بيتك قال: وما آخذ يا جربائيل؟ فاقرأه ﴿هَْل َأتى عََلى اْلِنْساِن﴾ إىل 

قوله ﴿وَل شُُكورًا﴾ إىل آخر السورة))). 

فاطمة عليها ال�سالم توؤثر اأباها على نف�سها اأثناء حفر اخلندق بك�سرة خبز

عالقة الزهراء بأبيها املصطفى صىل اهلل عليه وآله عصّية عىل الوصف، فقد أفاضت 
الزهراء عىل أبيها من احلنان واملحّبة ما جعله يلقّبها بـ)ُأّم أبيها(. وإذا كان ديدن الزهراء 
عليها السالم أن تؤثر عىل نفسها مسكينًا ويتياًم وأسريًا، فتمنحهم طعامها وتبيت صائمة 
السالم  عليه  املؤمنني  أمرُي  ويصف  جوعًا!  يتضّور  أباها  رأت  إذا  هبا  بالك  فام  طاوية، 
اإِليثار«)))  عىل  النفوس  محُل  األبرار  ِشيم  »ِمن  فيقول:  األبرار،  ِشيم  من  بأنَّه  اإليثار 
التالية  الرواية  يف  ونجد  اإليامن«.)))،  مراتب  وأعىل  اإلحسان،  أحسن  »اإليثار  ويقول: 
م ﴿يُؤْثِرُونَ عََلى َأنُْفسِِهمْ وََلوْ  من أجىل صور ومصاديق الذين يصفهم القرآن الكريم بأهنَّ

))) تفسري الثعلبي 0): 98 - )0).
))) عيون احِلكم واملواعظ للواسطي: ص469.

))) معجم املحاسن واملساوىء أليب طالب التربيزي: ص)9) /ح)). 
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َكانَ بِِهمْ خَصَاصٌَة﴾)))، فاألجساد املكدودة اجلائعة خالل حفر اخلندق بحاجة إىل 
لقمة خبز تقيم به أودها، يشهُد عىل هذا كالُم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الذي أخرب 
به ابنته، حيث قال بأنَّ تلك الكرسة التي آثرته هبا هي أّول طعام يدخل جوفه الرشيف 

منذ ثالثة أيام!

مع  كنا  الّسالم:  عليه  املؤمنني  أمري  »قال  قال:  الّسالم،  آبائه عليهم  الرضا، عن  عن 
النبي صىّل اهلل عليه وآله يف حفر خندق إذ جائت فاطمة ومعها كسرية من خبز، فدفعتها 
قالت:  الكسرية؟  ما هذه  وآله:  اهلل عليه  النبي صىّل  فقال  وآله.  اهلل عليه  النبي صىّل  إىل 
خبزت قرصًا للحسن واحلسني عليهام الّسالم، )فـ(جئتك منه هبذه الكسرية. فقال النبي 

صىّل اهلل عليه وآله: يا فاطمة، أما إنَّه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثالث«))).

اإيثار الزهراء عليها ال�سالم اأباها على نف�سها و�سغارها

تؤثر الزهراُء أباها بطعام رزقه إّياها اهلل تعاىل، فتنزل الربكُة اإلهلية عىل ذلك الطعام 
م أوسعوا منها عىل مجيع جرياهنم!  القليل حتى يأكل منه النبي وأهل بيته فيشبعون، ثم إهِنَّ
وحني يسأهلا أبوها املرسل عن هذا الطعام جتيبه بام أجابت به مريم ابنة عمران حني سأهلا 
ابنُة  تنس  ومل  حِسَاٍب﴾)))،  بَِغيِْر  يَشَاءُ  مَنْ  يَرُْزُق  هَ  اللَّ إِنَّ  هِ  اللَّ عِنْدِ  مِنْ  ﴿هُوَ  زكريا: 
الكرام أن توسع عىل جرياهنا من هذه املائدة املباركة بعد أن أطعمت منها أباها وزوجها 

وابنيها ومجيع أزواج النبي. 

))) سورة احلرش: اآلية 9.
))) بحار األنوار 6): 5)) /ح 8)، عن صحيفة الرضا عليه الّسالم.

))) سورة آل عمران: اآلية 7).
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روى صاحب اخلرائج عن جابر بن عبد اهلل قال: إنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
أقام أيامًا ومل يطعم طعامًا حتى شّق ذلك عليه، فطاف يف ديار أزواجه فلم يصب عند 
إحداهن شيئًا، فأتى فاطمة فقال: »يا بنية هل عندك يشء آكله، فإنِّ جايع«؟ قالت: »ال 
ي«! فلام خرج عنها بعثت جارية هلا رغيفني وبضعة حلم فأخذته ووضعته  واهلل بنفيس وأمِّ
»واهلل ألؤثرن هبا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عىل  حتت جفنة وغّطت عليها وقالت: 
نفيس وغريي« - وكانوا حمتاجني إىل شبعة طعام- فبعثت حسنًا أو حسينًا إىل رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله فرجع إليها فقالت: »قد أتانا اهلل بيشء فخبأته لك«، فقال: »هلّمي عّل 
يا بنية، فكشفت اجلفنة فإذا هي مملوءة خبزًا وحلاًم فلام نظرت إليه هبتت وعرفت أنَّه من 
عند اهلل«، فحمدت اهلل وصّلت عىل نبيه أبيها وقدمته إليه، فلام رآه محد اهلل وقال: »من أين 
لك هذا«؟ قالت: »هو من عند اهلل، إنَّ اهلل يرزق من يشاء بغري حساب«. فبعث رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل عيل فدعاه وأحرضه وأكل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعيل 
وفاطمة واحلسن واحلسني ومجيع أزواج النبي حتى شبعوا، قالت فاطمة: »وبقيت اجلفنة 

كام هي فأوسعت منها عىل مجيع جريان وجعل اهلل فيها بركة وخريًا كثريًا«))).

الزهراء عليها ال�سالم توؤثر زوجها على نف�سها وابنيها

ترضب الزهراء عليها السالم مثاًل أعىل يف اإليثار، فهي تؤثر زوجها عىل نفسها - بل 
عىل ولدهيا الصغريين- وترىض أن تبقى طاوية ساغبة، ويروح أمري املؤمنني عليه السالم 
إىل جهاده طاعاًم، وكانت ُتفي ذلك عن أمري املؤمنني كام هو واضح من سياق الرواية، 
ا تستحيي من رهّبا أن  فلاّم سأهلا أمري املؤمنني عن السبب يف إخفاء ذلك عنه، أجابت بأهنَّ
تكّلف زوجها شيئًا فوق طاقته. لقد علمت الزهراء عليها السالم أنَّ زوجها ال يملك 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 7).
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يومذاك من حطام الدنيا شيئًا يمكن أن يبيعه ليشرتي بثمنه طعامًا هلا ولولدهيا، فآثرت 
زوجها بالطعام دون أن ُتعلمه، ثم نفد الطعام فاضطّرت إىل االعتذار وكشفت لزوجها 

املجاهد ما آثرت أن ُتفيه عنه رعايًة ملشاعره.

روى الشيخ الطويس يف األمايل عن أيب سعيد اخلدري، قال: أصبح عيل عليه السالم 
أكرم  »والذي  قالت:  تطعميني«؟  يشء  عندك  هل  فاطمة،  »يا  فقال:  ساغبًا،  يوم  ذات 
يشء  من  كان  وما  برش،  يطعمه  يشء  عندي  أصبح  ما  بالوصية،  وأكرمك  بالنبوة،  أيب 
قال:  واحلسني«.  احلسن  وعىل  نفيس  عىل  به  أوثرك  كنت  يشء  إال  يومني  منذ  أطعمك 
»أعىل الصبيني! أال أعلمتني فآتيكم بيشء«؟ قالت: »يا أبا احلسن، إنِّ ألستحي من إهلي 

أن أكّلفك ما ال تقدر« - احلديث))).

الزهراء عليها ال�سالم تقطع عقدها من عنقها فتوؤثر به اأعرابيًا جائعًا

صورة ُأخرى من صور إيثار الزهراء عليها السالم، تضّم يف ثناياها شهادة من رسول 
وتبتغي  نفسها،  عىل  تعاىل  اهللَ  تؤثر  ا  بأهنَّ السالم  عليها  للزهراء  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
ا وبعلها وابنيها ممّن حيّب اهللَ ورسوله، وحيّبه اهللُ ورسوُله! يأتيها شيٌخ فقري  مرضاته، وأهنَّ
من مهاجرة العرب يسأهلا املواساة، وكانت مل تطعم طعامًا منذ ثالث، فأعطته جلد كبش 
مدبوغ ينام عليه ولداها، فأبى أن يأخذه ألنَّه جائع يريد طعامًا وعاٍر يريد ثوبًا يكسوه، 
فعمدت بضعُة رسول اهلل إىل العقد الذي أهدهتا إياه ابنة عمها محزة فقطعته من عنقها 
والقّصة  منه.  خريًا  به  يعّوضه  أن  اهلل  فعسى  يبيعه  أن  وأخربته  الشيخ  ذلك  إىل  ونبذته 
بتفاصيلها املمتعة حاكية عن اإليثار الرائع الذي هّز أعامق رسول اهلل حتى بكى ودعا 

))) أمايل الشيخ الطويس: ص6)6، جملس يوم اجلمعة 9).
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لذلك الشيخ األعرايب. وستأيت يف الفصل التايل رواية تتضمن أنَّ الزهراء عليها السالم 
قطعت قالدة يف عنقها وناولتها إىل سائل، أعرضنا عن إيرادها هنا رعاية لالختصار. 

بنا  قال: صىّل  األنصاري،  اهلل  بن عبد  الطربي عن جابر  القاسم  أيب  بن  روى حممد 
قبلته والناس حوله،  انفتل جلس يف  فلام  العرص،  رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله صالة 
فبينا هم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد هتّلل وأخلق، وهو ال 
يكاد يتاملك كربًا وضعفًا. فأقبل عليه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يستحّثه اخلرب. فقال 

الشيخ: يا نبّي اهلل، أنا جائع الكبد فأطعمني، وعاري اجلسد فاكسني، وفقري فأرشني.

فقال صىّل اهلل عليه وآله: »ما أجد لك شيئًا، ولكنَّ الداّل عىل اخلري كفاعله، انطلق 
إىل منزل من حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله، يؤثر اهلل عىل نفسه. انطلق إىل حجرة 
فاطمة«! وكان بيتها مالصق بيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله الذي ينفرد به لنفسه من 

أزواجه. وقال: »يا بالل، قم فقْف به عىل منزل فاطمة«.

فانطلق األعرايب مع بالل؛ فلام وقف عىل باب فاطمة عليها الّسالم نادى بأعىل صوته: 
السالم عليكم يا أهل بيت النبوة وخمتلف املالئكة ومهبط جربئيل الروح األمني بالتنزيل 
من عند رب العاملني. فقالت فاطمة عليها الّسالم: »وعليك السالم، فمن أنت يا هذا«؟ 
قال: شيخ من العرب أقبلُت عىل أبيك سيد البرش مهاجرًا من شقة، وأنا - يا بنت حممد 
- عاري اجلسد وجائع الكبد؛ فواسيني يرمحك اهلل! وكان لفاطمة وعيل عليهام الّسالم 
يف تلك احلال ورسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ثالثة أيام ما طعموا فيها طعامًا، وقد علم 

رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ذلك من شأهنام.

احلسن  عليه  ينام  كان  بالقرظ  مدبوغ  كبش  جلد  إىل  الّسالم  عليها  فاطمة  فعمدت 
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واحلسني فقالت: »خذ هذا أهيا الطارق! فعسى اهلل أن يرتاح))) لك ما هو خري منه«. قال 
األعرايب: يا بنت حممد، شكوُت إليك اجلوع فناولتني جلد كبش! ما أنا صانع به مع ما 

أجد من السغب.

قال: فعمدْت ملا سمعت هذا من قوله إىل عقد كان يف عنقها أهدته هلا فاطمة بنت 
عمها محزة بن عبد املطلب، فقطعته من عنقها ونبذته إىل األعرايب فقالت: »خذه وبِعه، 
مسجد  إىل  وانطلق  العقد  األعرايب  فأخذ  منه«.  خري  هو  ما  به  يعّوضك  أن  اهلل  فعسى 
رسول اهلل والنبي صىّل اهلل عليه وآله جالس يف أصحابه، فقال: يا رسول اهلل، أعطتني 

فاطمة بنت حممد هذا العقد، فقالت: »بعه، فعسى اهلل أن يصنع لك«.

قال: فبكى النبي صىّل اهلل عليه وآله وقال: »كيف ال يصنع اهلل لك وقد أعطتكه فاطمة 
بنت حممد سيدة بنات آدم«. فقام عامر بن يارس رمحة اهلل عليه فقال: يا رسول اهلل، أتأذن 

يل برشاء هذا العقد؟

فقال عامر: بكم  بالنار«.  اهلل  ما عّذهبم  الثقالن  فيه  فلو اشرتك  يا عامر،  »اشرته  قال: 
العقد يا أعرايب؟ قال: بشبعة من اخلبز واللحم، وبردة يامنية أسرت هبا عوريت وُأصيّل فيها 
لريب، ودينار يبلغني إىل أهيل، وكان عامر قد باع سهمه الذي نفله رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله من خيرب ومل يبق منه يشٌء، فقال: لك عرشون دينارًا ومائتا درهم هجرية، وبردة 

يامنية وراحلتي تبلغك أهلك، وشبعك من خبز الرب واللحم.

فقال األعرايب: ما أسخاك باملال أهيا الرجل! وانطلق به عامر فوّفاه ما ضمن له.

وعاد األعرايب إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فقال له رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

))) جاء يف هامش بشارة املصطفى: يف نسخة )م(: )فعسى أن ُيتاح لك(. 
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ي. قال: »فأجِز  وآله: »أشبعت واكتسيت«؟ قال األعرايب: نعم واستغنيت بأيب أنت وُأمِّ
فاطمة بصنيعها«. فقال األعرايب: اللهم إنَّك إله ما استحدثناك، وال إله لنا نعبده سواك، 

وأنت رازقنا عىل كل اجلهات، اللهم أعِط فاطمة ما ال عنٌي رأت وال ُأذٌن سمعت.

فأّمن النبي صىّل اهلل عليه وآله عىل دعائه وأقبل عىل أصحابه فقال: »إنَّ اهلل قد أعطى 
فاطمة يف الدنيا ذلك: أنا أبوها وما أحد من العاملني مثل، وعل بعلها ولوال عل ما كان 
أسباط  شباب  سّيدا  مثلهام،  للعاملني  وما  واحلسني  احلسن  وأعطاها  أبدًا،  كفؤ  لفاطمة 
األنبياء وسّيدا شباب أهل اجلنة- وكان بإزائه مقداد وعامر وسلامن- فقال: وأزيدكم«؟ 

قالوا: نعم يا رسول اهلل.

ا إذا هي قبضت وُدفنت يسأهلا امللكان  قال: »أتان الروح يعني جربئيل عليه الّسالم أنَّ
فمن  فيقوالن:  أيب.  فتقول:  نبيك؟  فمن  فيقول:  ريب.  اهلل  فتقول:  ربك؟  من  قربها:  يف 
وليك؟ فتقول: هذا القائم عىل شفري قربي عل بن أيب طالب عليه الّسالم. أال وأزيدكم 
من فضلها: إنَّ اهلل قد وّكل هبا رعياًل من املالئكة حيفظونا من بني يدهيا ومن خلفها وعن 
يمينها وعن شامهلا، وهم معها يف حياهتا وعند قربها وعند موهتا، يكثرون الصالة عليها 

وعىل أبيها وبعلها وبنيها.

فمن زارن بعد وفايت فكأنَّام زارن يف حيايت، ومن زار فاطمة فكأنَّام زارن، ومن زار 
عل بن أيب طالب فكأنَّام زار فاطمة، ومن زار احلسن واحلسني فكأنَّام زار عليًا، ومن زار 

ذريتهام فكأنَّام زارمها«.

فعمد عامر إىل العقد، فطّيبه باملسك، ولّفه يف بردة يامنية، وكان له عبد اسمه سهم- 
ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه بخبري- فدفع العقد إىل اململوك وقال له: خذ هذا 
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العقد فادفعه إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأنت له.

فأخذ اململوك العقد فأتى به رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأخربه بقول عامر. فقال النبي 
صىّل اهلل عليه وآله: »انطلق إىل فاطمة فادفع إليها العقد وأنت هلا«. فجاء اململوك، بالعقد 
وأخربها بقول رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله. فأخذت فاطمة عليها الّسالم العقد وأعتقت 
اململوك. فضحك الغالم، فقالت: »ما يضحكك يا غالم«؟ فقال: أضحكني عظم بركة 

هذا العقد، أشبع جائعًا وكسى عريانًا، وأغنى فقريًا، وأعتق عبدًا، ورجع إىل رّبه))).

الزهراء عليها ال�سالم توؤثر جريانها يف الدعاء

اإليثار يف األُمور املعنوّية أعظم قدرًا وأجّل شأنًا منه يف األُمور املادية، ونجد الزهراء 
املؤثرة عليها السالم وهي تؤثر املؤمنني واملؤمنات عىل نفسها يف الدعاء، فتكثر الدعاء 
نصيبًا  لنفسها  جتعل  أن  دون  ساجدة،  راكعة  حمراهبا  يف  اجلمعة  ليلة  قضت  أن  بعد  هلم 
قوله  السالم يف  عليه  الباقر  أيب جعفر  الراوندي عن جابر، عن  الدعاء. وقد روى  من 
»هو  قال:  َفْضلِهِ﴾)))  مِنْ  وَيَِزيدُهُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمُِلوا  َآمَنُوا  الَّذِينَ  ﴿وَيَسَْتِجيبُ  تعاىل 
ُأعطيت  وقد  سألَت،  ما  ِمثُل  ولك  املَلك:  له  فيقول  الغيب،  بظهر  ألخيه  يدعو  املؤمن 
حلّبك إياه«))). وروى عنه عليه السالم، قال: »أرسُع الدعاء نجاحًا لإلجابة دعاُء األخ 

ألخيه بظهر الغيب، يبدأ بالدعاء ألخيه، فيقول له مَلك موّكل: آمني، ولك ِمثُله«.)4)

وروى الشيخ الصدوق عن احلسن بن عيل بن أيب طالب عليهام الّسالم، قال: »رأيت 

))) بشارة املصطفى صىّل اهلل عليه وآله لشيعة املرتىض عليه الّسالم: ص8))؛ حار األنوار )4: 56 /ح 50.
))) سورة الشورى: اآلية 6).

))) الدعوات للراوندي: ص90).
)4) املصدر نفسه: ص89).
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ي فاطمة عليها الّسالم قامت يف حمراهبا ليلة مجعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اّتضح  ُأمِّ
وال  هلم  الدعاء  وتكثر  وتسّميهم  واملؤمنات  للمؤمنني  تدعو  وسمعتها  الصبح،  عمود 
تدعو لنفسها بيشء. فقلت هلا: يا أماه! مل ال تدعني لنفسك كام تدعني لغريك؟ فقالت: يا 

بنّي، اجلار ثم الدار«))).

الزهراء عليها ال�سالم توؤثر على نف�سها �سائاًل فتدفع اإليها قمي�ض زفافها اجلديد

يطرق السائُل بيت النبوة ويطلب قميصًا خلقًا، وكان بإمكان الزهراء عليها السالم 
أن تدفع له بغيته فينرصف شاكرًا، لكّن النفس الكبرية أبْت إال أن ُتنفق ممّا حتّب، وهكذا 
آثرت رحيانُة الرسول وبضعته السائل عىل نفسها فدفعت إليه الثوب اجلديد املعّد لزفافها. 
هكذا آثرت الزهراء الطاهرة عليها السالم أن تذهب إىل بيت الزوجية بثوب خِلق، ما 

دامت قد أحرزْت رضا اهلل تعاىل وأدخلت الرسور يف قلب امرأة مسلمة فقرية. 

فتاة  السالم  عليها  الزهراء  إيثار  قصة  الفاطمية  األرسار  يف  املسعودي  الشيخ  أورد 
فقرية بثوب زفافها اجلديد، قال:

وخلعت بضعة الرسول صىل اهلل عليه وآله ثوب عرسها يف ليلة زفافها ودفعته لفتاة فقرية، 
ويف اليوم التايل دخل عليها ]أبوها[ فلم ير ثوب عرسها عليها، فسأهلا عنه، فقالت له:

ألدفعه  القديم  ثويب  فأخذت  ثوبًا،  تطلب  فقرية  فتاة  الباب  عّل  طرقت  لقد  »أبتاه! 
ُتنْفُِقوا مِمَّا ُتحِبُّونَ﴾)))، وأنا  إليها، إالَّ أنِّ تذّكرت قول اهلل تعاىل ﴿َلنْ تَناُلوا الِْبرَّ حَتَّى 

أحب الثوب اجلديد، فآثرهتا عىل نفيس وأعطيُته هلا«))).
))) علل الرشائع ): )8) /ح )؛بحار األنوار )4: )8 /ح )، عن العلل.

))) سورة آل عمران: اآلية )9).
))) األرسار الفاطمية للشيخ حممد فاضل املسعودي: ص)9).
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نزول اآية )ويوؤثرون على اأنف�سهم( يف حق الزهراء عليها ال�سالم

بوسام  الوحي  نزل  حّتى  اهلل  رسول  عند  جملسه  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يربح  مل 
ام أوضح  جديد للزهراء وبعلها عليهام السالم، فقد شهد هلام الرّب الكريم ومالئكُته بأهنَّ
مصداق عرفته األرض للذين يؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة وحاجة. شهد 
ام املصداق األجىل  ام ُوقيا ُشح نفسهام، وأهنَّ اخلالُق املّطلع عىل الضامئر لفاطمة وبعلها أهنَّ

للمفلحني الذين باعوا دنياهم واشرتوا الدار اآلخرة. 

روى الشيخ الطويس يف أماليه عن أيب هريرة، قال: جاء رجل إىل النبي صىل اهلل عليه 
وآله فشكا إليه اجلوع، فبعث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل بيوت أزواجه فقلن: ما 

عندنا إال املاء.

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »من هلذا الرجل الليلة«؟ فقال عيل ابن أيب طالب 
عليه السالم: »أنا له يا رسول اهلل«، وأتى فاطمة عليها السالم فقال: »ما عندك، يا ابنة 

رسول اهلل«؟ فقالت: »ما عندنا إال قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا«.

ابنة حممد، نّومي الصبية، وأطفئي املصباح«، فلام أصبح  »يا  فقال عيل عليه السالم: 
عيل عليه السالم غدا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فأخربه اخلرب، فلم يربح حتى 
يُوَق  وَمَنْ  بِِهمْ خَصَاصٌَة  وََلوْ َكانَ  َأنُْفسِِهمْ  عََلى  أنزل اهلل )عزوجل(: ﴿وَيُؤْثِرُونَ 

شُحَّ نَْفسِهِ َفُأوَلئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُونَ)))﴾))).

أقول: نقلنا هذا احلديث عن أيب هريرة مع عدم ثقتنا بكّل ما يرويه، ألنَّ )الفضل ما 

))) سورة احلرش: اآلية 9.
))) أمايل الطويس: ص85) /ح09)/)).
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شهدْت به األعداء(، وقد روي هذا احلديث يف تفسري أيب يوسف عن ابن عباس أيضًا))).

اإيثار فاطمة عليها ال�سالم يف معاملتها جاريتها

أين دعاة حقوق اإلنسان من هذا احلديث؟! أين دعاة املساواة من هذا احلديث؟! 
وجتعل  البيت  يف  العمل  فتناصفها  خادمتها،  مع  نفسها  تساوي  املؤثرة  الزهراء  هي  ها 
لكّل واحدة منهام يومًا. من حّق خاتم األنبياء صىل اهلل عليه وآله أن يتأّثر وتفيض عيناه 
يف  القربة  أّثرت  حّتى  بالقربة  استقت  التي  بيتها،  يف  املكدودة  ابنته  يرى  وهو  بالدموع 
ثياهبا،  اغرّبت  حّتى  البيت  وكسحت  يداها،  جملت  حتى  بالرحى  وطحنت  صدرها، 
وحتى أصاهبا من عملها يف بيتها رضٌّ شديد، يراها تناصف اخلادمة عمَل البيت، فيقول 

هُ َأعَْلمُ حَيْثُ يَجْعَُل ِرسَاَلَتهُ﴾)))!! يف إعجاب: ﴿اللَّ

أخرج ابن مردويه عن حمّمد ابن عيّل، عن أبيه عليهام السالم أّنه ذكر تزويج فاطمة 
عليها السالم، ثّم ذكر أّن فاطمة سألت من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله خادمًا - إىل 
البحر، فأصاب سبيًا فقسمه،  ثّم غزا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ساحل  أن قال -: 
فأمسك امرأتني إحدامها شاّبة، واألُخرى امرأة قد دخلت يف السن ليست بشاّبة، فبعث 
إىل فاطمة، وأخذ بيد املرأة فوضعها يف يد فاطمة وقال: »يا فاطمة، هذه لك، وال ترضبيها 
فإّن رأيتها تصّل، وإّن جربئيل نان أن أرضب املصّلني«، وجعل رسول اهلل يوصيها هبا، 
فلاّم رأت فاطمة ما يوصيها هبا التفتت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقالت: »يا رسول 
اهلل علَّ يوم وعليها يوم«، ففاضت عينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بالبكاء وقال:﴿اهلُل 

))) انظر: مناقب ابن شهر آشوب ): 47)؛ وبحار األنوار )4: 8)، عن تفسري أيب يوسف.
))) سورة األنعام: اآلية 4)).
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َأعَْلمُ حَيْثُ يَجْعَُل ِرسَاَلَتهُ﴾)))؛ ﴿ُذرِّيًَّة بَعُْضهَا مِن بَعْض وَاهلُل سَمِيعٌ عَلِيمٌ)))﴾.)))

الزهراء عليها ال�سالم تعّر�ض ولديها احل�سنني للق�سا�ض بدًل من اأبيها
سمعت )ُأمُّ أبيها( من بالل َأنَّ صحابيًا من الصحابة يدعى )عكاشة( يريد القصاص 
من أبيها لرضبة غري متعّمدة أصابته يومًا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فأرسلت إىل 
ليقتّص منهام بدالً من رسول اهلل صىل اهلل  الرجل  احلسنني عليهام السالم أن يقوما إىل 
عليه وآله. ونالحظ يف احلديث الرشيف أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يمع الناس 
ويستحلفهم أن خُيربوه أيف ذّمته ألحد منهم مظلمة؟ إنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله ينّبهنا إىل 
حقيقة َأنَّ من املظامل ما قد ال يعلم به املرء نفسه، فقد يكون قد أخطأ يف حّق أحد دون أن 
يقصد ودون أن يعلم، وَأنَّ عىل املسلم أن يسأل إخوانه أن ُيربئوا ذمته قبل أن حتني وفاته، 

ألَنَّ القصاص يف الدنيا أسهل - عىل شّدته - من القصاص يوم القيامة. 
حديثًا  عباس  بن  اهلل  وعبد  اهلل  عبد  بن  جابر  عن  الكبري  معجمه  يف  الطرباين  روى 
طوياًل جاء فيه َأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ملا نعيت إليه نفسه أمر أن ينادى بالصالة 
جامعة، ثم خطب يف الناس )فحمد اهلل عز وجل وأثنى عليه ثم خطب خطبة وِجلت 
منها القلوب وبكت العيون، ثم قال: »أهيا الناس أّي نبي كنُت لكم«؟ فقالوا: جزاك اهلل 
من نبي خريًا، فلقد كنت بنا كاألب الرحيم وكاألخ الناصح املشفق، أديت رساالت اهلل 
عز وجل، وأبلغتنا وحيه، ودعوت إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة، فجزاك اهلل 
ته. فقال هلم: »معارش املسلمني أنا أنشدكم باهلل وبحقي  عنا أفضل ما جازى نبيًا عن ُأمَّ
عليكم من كانت له قبل مظلمة فليقم فوطئته مني«، فلم يقم إليه أحد، فناشدهم الثانية 
فلم يقم إليه أحد، فناشدهم الثالثة: »معارش املسلمني ُأنشدكم باهلل وبحّقي عليكم، من 

))) سورة األنعام: اآلية 4)).
))) سورة آل عمران: اآلية 4).

))) املناقب البن مردويه: ص00)؛ مقتل احلسني للخوارزمي ): 69.
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كانت له قبل مظلمة فليقم فوطئته مني قبل القصاص يف القيامة«، فقام من بني املسلمني 
شيخ كبري يقال له عكاشة فتخطى املسلمني حتى وقف بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه 
ي! لوال أنَّك ناشدتنا مرة بعد ُأخرى ما كنت بالذي  )وآله( وسلم فقال: فداك أيب وُأمِّ
يقدم عىل يشء من هذا، كنت معك يف غزاة، فلام فتح اهلل عز وجل علينا ونرص نبيه صىل 
اهلل عليه )وآله( وسلم كنّا يف االنرصاف حاذت ناقتي ناقتك، فنزلُت عن الناقة ودنوت 
منك ألُقّبل فخذك، فرفعَت القضيب فرضبَت خارصيت، وال أدري أكان عمدًا منك أم 
أردَت رضب الناقة، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم: »أعيذك بجالل اهلل أن 
يتعّمدك رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم بالرضب، يا بالل انطلق إىل منزل فاطمة 
وائتني بالقضيب املمشوق«، فخرج بالل من املسجد ويده عىل ُأمِّ رأسه وهو ينادي: هذا 
رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم يعطي القصاص من نفسه؛ فقرع الباب عىل فاطمة 
فقال: يا بنت رسول اهلل ناوليني القضيب املمشوق، فقالت فاطمة: »يا بالل وما يصنع 
أيب بالقضيب وليس هذا يوم حج وال يوم غزاة«؟ فقال: يا فاطمة ما أغفلك عام فيه أبوك، 
إنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم يوّدع الدين ويفارق الدنيا ويعطي القصاص 
من نفسه، فقالت فاطمة -عليها السالم-: »يا بالل ومن ذا الذي تطيب نفسه أن يقتص 
من رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم؟ يا بالل فقل للحسن واحلسني يقومان إىل هذا 
فيقتّص منهام وال يدعانه يقتص من رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم« -  الرجل 
احلديث بطوله وجاء فيه:)فقام عيل بن أيب طالب فقال: »يا عكاشة أنا يف احلياة بني يدي 
رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم وال تطيب نفيس أن يرضب رسول اهلل صىل اهلل 
عليه )وآله( وسلم، فهذا ظهري وبطني، اقتص مني بيدك واجلدن مائة وال تقتص من 
رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم«، فقال النبي صىل اهلل عليه )وآله( وسلم: »يا عل 
اقعد فقد عرف اهلل عز وجل مقامك ونيتك«؛ وقام احلسن واحلسني -عليهام السالم- 
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ا سبطا رسول اهلل، فالقصاص منا كالقصاص من رسول  فقاال: »يا عكاشة أليس تعلم أنَّ
قرة  يا  »اقعدا  فقال هلام صىل اهلل عليه )وآله( وسلم:  اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم«، 

عيني، ال نيس اهلل لكام هذا املقام« - احلديث وقد اقتطعنا منه مورد الشاهد.))) 

الدرو�ض امل�ستخل�سة 

كانت الزهراء عليها السالم تعّد نفع الناس وإيثارهم عىل نفسها وزوجها وابنيها من 
أهّم مسؤولياهتا، وكانت عليها السالم تطو يف هذا املجال يف جوانبه الظاهرية واملادية 
ويف جوانبه املعنوّية من خالل وْقفها حياهتا القصرية الطافحة بالربكة يف مرضاة اهلل من 
َأوىل من بضعة  الناس«، وَمن  َنَفع  الناس من  »خري  النفع إىل خلقه، ألّن  إيصال  خالل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله باقتفاء آثاره واّتباع هنجه؟! الزهراء املؤثرة عليها السالم 
فأعطوه  متتالية  ليال  ثالث  إفطارهم  طعام  عن  وولدهيا  زوجها  مع  تنازلت  التي  هي 
ملسكني ويتيم وأسري، وبقيت مع ُأرسهتا يتضّورون جوعًا، فلاّم زارهم رسول اهلل صىل 
اجلوع(!!  يموتون من  بيت حممد  أهل  باهلل!  )واغوثاه  إليهم صاح  ونظر  وآله  عليه  اهلل 
وهي التي دفعت طعامها للضيف وباتت مع زوجها طاويني يعّلالن أطفاهلام حّتى ناموا؛ 
املؤمنني عليه السالم  لفتاة فقرية ومضت إىل بيت أمري  التي وهبت ثوب عرسها  وهي 
بثوهبا القديم؛ الزهراء املؤثرة عليها السالم هي التي كانت تنفق غاّلت )فدك( عىل فقراء 
املسلمني، مع أنَّ بيتها كان خاليًا من املؤونة؛ وهي التي أنزلت سرتًا كان عىل باب دارها 
وبعثت به إىل أبيها صىل اهلل عليه وآله فقطعه بني أهل الصفة ليسرتوا به أبداهنم العارية؛ 
وهي التي كانت تقوم الليل فتدعو جلرياهنا وتقول )اجلار ثّم الدار(، وهي التي تقاسمت 

عمل البيت مع جاريتها، فساوهتا معها يف احلقوق والواجبات! 

))) املعجم الكبري للطرباين ): 58 - 64 /ح 676).



الف�صل العا�صر

الزهراء عليها ال�سالم معدن 
الزهد والقناعة
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ما هو الزهد؟

يقول أمري املؤمنني عليه السالم: »الزهد كّله بني كلمتني من القرآن، قال اهلل سبحانه 
﴿لَِكيْ َل تَْأسَوْا عََلى مَا َفاتَُكمْ وََل تَْفرَحُوا بِمَا َآتَاُكمْ﴾)))، َومن مل يأَس عىل املايض، 

ومل يفرح باآليت فقد أخذ الزهد بطرفيه«.)))

الّسالم  عليه  املؤمنني  أمري  سمعت  قال:  الطفيل  أيب  عن  الكاشاين  الفيض  وأخرج 
يقول: »الزهد يف الدنيا: قرص األمل، وُشكر كل نعمة، والورع عن كل ما حّرم اهلل عز 
الكايف تعريفًا للزهد عن اإلمام الصادق عليه السالم، يف  الكليني يف  وجل«.)))وروى 
»ليس  حديث رواه بإسناده عن إسامعيل بن مسلم قال، قال أبو عبد اهلل عليه الّسالم: 
الزهد يف الدنيا بإضاعة املال وال حتريم احلالل، بل الزهد يف الدنيا أن ال تكون بام يف يدك 

أوثق منك بام عند اهلل عز وجل«.)4)

الختيار الواعي حلياة الزهد

ملاذا عاشت ابنة أرشف األنبياء واملرسلني عيشة الفقر والزهد والقناعة؟ ملاذا ارتدت 
الزهراء البتول شملة خلقة من صوف قد خيطت يف كثري من مواضعها بسعف النخيل؟ 
هل عجز أمري املؤمنني عليه السالم أن يوّفر لزوجته فراشًا يرقدان عليه غري إهاب كبش 

كانا ينامان عليه لياًل، فإذا حّل الصبح قلباه وعلفا عليه ناضحهام؟

ا امرأة كواحدة من النساء عجزت  إنَّنا ال نرتيض أن ننظر إىل البتول الطاهرة عىل أهنَّ

))) سورة احلديد: اآلية )).
))) هنج البالغة، رشح الشيخ حممد عبدة 4: )0) /ح9)4.

))) الوايف 4: 404 /ح99)).
)4) الكايف 5: 70 /ح).
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عن توفري يشء حلياهتا، فلجأت إىل حياهتا البسيطة مرغمة! إنَّ شخصّية فاطمة الزهراء 
عليها السالم جّسدت الشخصّية املسلمة التي ال هتدف إىل اكتناز املال واقتناص اجلاه 
ا بضعة ال تتجّزأ عن أبيها صىل اهلل عليه وآله الذي قال: »ليست الدنيا من  والشهرة، ألهنَّ
حممد وال من آل حممد«! فاطمة الزاهدة هي ابنة من قال: »الفقر فخري«! فاطمة القانعة 
هي كفوء من كان يقول للدنيا: غّري غريي! فاطمة هي زوجة من قال له النبي: »يا عل 

إنَّ اهلل عز وجل قد زّينك بزينة مل يتزّين العباد بزينة أحّب إليه منها: الزهد يف الدنيا!«

مل تكن حياة الزهراء فقرية وبسيطة بسبب قّلة ذات يدها، بل كانت مسّببة عن غناها 
سّلاًم  البساطة  تتخذ  كانت  حيث  اإلسالم،  تعاليم  من  املستلهم  حياهتا  وهنج  الروحّي 
ام  للوصول إىل االستغناء املطلق؛ ولقد أثبتت أمُّ أبيها - وأثبت بعلها أمري املؤمنني - أهنَّ
مل يقيام للدنيا وزنًا، فقد عاشا حياهتام الرشيفة املشرتكة بالدرجة نفسها من البساطة حني 
من  الضخمة  والعائدات  اإلمكانات  امتلكا  وحني  اإلمكانات،  بأبسط  حياهتام  رشعا 

فدك، وحني صودرت فدك منهام وُحرما - ومعهم بنو هاشم - من سهم ذوي القربى.

من  ينبع  البيت  دفء  أن  ونساًء  رجاالً  األجيال  السالم  عليها  الزهراء  عّلمت  لقد 
يف  املوجودة  واإلمكانات  بالثروة  له  عالقة  وال  الزوجني،  بني  واملوّدة  والصفاء  املحبة 
البيت.  يف  بام  وليس  البيت  يف  بمن  مرهونة  والطمأنينة  السعادة  أنَّ  وعّلمتهم  البيت، 
ولقد أثبتت الزهراء املرضية عليها السالم للنساء أنَّ املرأة ال تباع أو تشرتى شأن السلع 
التجارية، وأنَّ بإمكاهنا أن ترتقي بمقامها وترتفع من خالل التزامها بالرسالة التي ندهبا 
إليها اإلسالم، وأن تقطع الطريق عىل الذين حياولون توظيفها خلدمة مقاصدهم الدنيئة 
باسم الدفاع عن حقوق املرأة، بينام يسحقون يف الوقت ذاته مشاعرها ويدوسون كرامتها 
السالم - سلعة  الزهراء عليها  املرأة - يف نظر  إنسانّيتها!! ليست  الوحل  ويمّرغون يف 
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فيه  تشيع  فخم  بيت  يف  بحياة  أو  الثمن،  فاحش  بجهاز  أو  مرتفع،  بمهر  تبادل  جتارية 
مظاهر التعايل والتفاخر؛ ومل ُتلق املرأة لتكون وسيلة رخيصة إلطفاء شهوات الرجل، 
بل خلقت رشيكة حياة له، تسري خالهلا معه يف مسرية رشف وعّز، وتتحّمل مسؤولياهتا 
يف احلياة نّدًا للرجل، وتتحرك كام يرسم هلا الرشع الرشيف حدود التحّرك، وتلزم بيتها 

حني يأمرها الرشع بلزومه؛ تنشد يف حركتها وسكوهنا رضا اهلل تعاىل. 

ورسوله،  تعاىل  اهلل  رضا  تفعل  ما  كل  يف  السالم  عليها  الزهراء  هاجس  كان  لقد 
وشاهدناها وقد صنعت لباب بيتها سرتًا، وارتدت قالدة وقرطني ومسكتني، وانتظرت 
قدوم أبيها وزوجها، فلام دخل أبوها البيت شاهدت يف وجهه مالمح تنّم عن عدم رضا 
كامل، فسارعت إىل القالدة والقرطني واملسكتني فنزعتها، وسارعت إىل السرت فنزعته، 
ثم بعثت هبا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ليجعله يف سبيل اهلل تعاىل. انظروا إىل رد 
فعل الرسول هلذه احلركة! قال صىل اهلل عليه وآله )وهو يتوّقع تلك احلركة وينتظرها(: 
»فعلت فِداها أبوها! فعلت فِداها أبوها«!! ثم عّلل صىل اهلل عليه وآله مشاعره السابقة 

بقوله: »ليست الدنيا من حممد وال من آل حممد«!

يف   - الغنى  كّل   - الغنى  أنَّ  النبوية  املدرسة  هذه  يف  السالم  عليها  الزهراء  تعّلمت 
االستغناء؛ وأنَّ الفقر - كّل الفقر - يف احلاجة واالفتقار! ولقد وجدناها من قبل تلبس 
ثوبًا قدياًم ليلة زفافها إىل زوجها وتعطي ثوهبا اجلديد لفقرية من فقراء املسلمني، جمّسدة 

أجىل مصاديق العمل بقوله تعاىل ﴿َلنْ تَنَاُلوا الِْبرَّ حَتَّى ُتنْفُِقوا مِمَّا ُتحِبُّونَ﴾))).

وزادت معاناة الزهراء عليها السالم يف بيتها، وحتّسن وضع املسلمني املايل، فأعطاها 
الرسول األكرم خادمة تعينها، ودخلت فضة بيت عيل وفاطمة عليهام السالم فشاهدت 

))) سورة آل عمران: اآلية )9.
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اإلمكانات املتواضعة يف بيت ابنة أرشف األنبياء واملرسلني، وكانت تعرف شيئًا من فن 
كان يسعى إليه كثري من الناس وال يناله إال األقّلون منهم، وهو ما كان ُيدعى باإلكسري، 
ويتلّخص يف طالء النحاس بالذهب ليبدو ذهبًا )وكان الناس يومذاك يعتقدون أنَّه يصبح 
م سيفرحون  ذهبًا حقيقة(. جاءت فّضة وعرضت عىل خمدوميها إمكاناهتا ويف ذهنها أهنَّ
النحاس  لقد أخذت فضة قطعة من  أبدًا.  يكن يف حسباهنا  مل  بام  لكنها فوجئت  كثريًا، 
إىل  وجاءت  ذهبًا  وصنعتها  الدواء  عليها  وألقت  سبيكة،  هيئة  عىل  وجعلتها  وأالنتها، 
أمرياملؤمنني عليه السالم ووضعتها بني يديه. فلاّم رآها، قال: »أحسنت يا فّضة! لكن لو 

أذبت اجلسد لكان الصبُغ أعىل، والقيمُة أغىل«! 

يقصد  كان  هل  بكالمه؟!  موالها  يعنيه  الذي  ما  فّضة!  نفس  يف  األفكار  تزامحت 
السبيكة املطلية التي يدعوها الناس ذهبًا، أم أنَّه يقصد أعمق من ذلك؟! إنَّ الطالء - يا 
ولو  الناس.  عىل  ومّوه  ظاهرها  من  غرّي  مهام  النحاسية،  القطعة  باطن  يغرّي  ال   - فّضة 
ِاجلسد - يا فضة - ورّوضتيه وغرّيِت باطنه، لكان الصبغ والتغيري حقيقيًا،  أنَِّك ألنت 

ولصارت القيمة أغىل!!

تساءلت فّضة مدهوشة: يا سّيدي! تعرف هذا العلم؟ 

رد باُب ِعلم خاتم األنبياء يف حزم: »نعم؛ وهذا الطفل يعرفه«- وأشار إىل احلسني 
عليه السالم-. 

ثم إنَّه نادى احلسني عليه السالم فجاء وردد مقولة أبيه!!

ُأسقط ما يف يد فّضة. لكنَّ املفاجأة األكرب كانت قادمة؛ قال هلا موالها أمري املؤمنني 
ُعنق من ذهب وكنوز  فإذا  بيده،  أومأ  ثّم  أعظم من هذا«؛  نعرف  »نحن  السالم:  عليه 
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األرض سائرة.

عىل  واليته  تعاىل  اهلل  افرتض  إمام  يعرفه  ال  ما  تعرفني  أنَّك  تصّورِت  إذا  فّضة!  يا 
العاملني، فقد أضحيِت أعلَم منه يف تلك املسألة. ثّم إنَّ هناك شيئًا أعظم! َمن قال لك بأنَّ 
بيت عيل وفاطمة حمتاجون؟! إنَّ الزهد والقناعة - يا فّضة - ال تعنيان الفقر واحلاجة! 
العيل  أنَّ  وآله وأخربه  اهلل عليه  الزهراء صىل  والد  السالم عىل  نزل جربئيل عليه  ولقد 
األعىل يعرض عليه أن يعل له بطحاء مكة ذهبًا! فقال: »ال يا رّب! ولكن أجوع يومًا 

وأشبع يومًا؛ فإذا شبعُت محدُتك وشكرتك، وإذا جعت ترّضعت إليك ودعوُتك«!

ما زال أمام فّضة الكثري لتتعّلمه يف بيت موالهتا الزهراء عليها السالم. قال هلا أمري 
النحاس  من  القطعة  هذه  فّضة  يا  ضعي  أخواهتا!«  مع  »ضعيها  السالم:  عليه  املؤمنني 
والنحاس  والفضة  الذهب  ألنَّ  احلقيقي؛  والفضة  الذهب  قطع  من  أخواهتا  مع  املطيّل 
الناس غدًا إىل معدن سواها  احتاج  إالَّ يف االعتبار، ولو  بينها  معادن وأحجار ال فرق 
ألضحى أغىل منها! الذهب والفضة يف نظر عيل وفاطمة عليهام السالم أحجار متامثلة 
املعادن  هذه  قيمة  زالت  اإلنسان  استغنى  وإذا  حاجة.  ترفع  كوهنا  يف  إالَّ  بينها  الفرق 
واألحجار يف نظره. وإذا استغنى اإلنسان عن الدنيا، أصبحت الدنيا بأرسها بال قيمة!! 

ولقد حفظت فّضة الدرس جيدًا، وأالنت اجلسد فكان الصبغ أعىل والقيمة أغىل؛ 
واقتدت  بأخالقها،  وتّلقت  حياهتا  يف  السالم  عليها  الزهراء  خمدومتها  فّضة  ورافقت 
بسادهتا يف إيثارهم املسكنَي واليتيم واألسري يف قّصة النذر الشهرية، فنزل يف حّقهم سورة 

﴿هَْل َأتَى﴾!! 

تأست الزهراء ابنُة الكرام بأبيها صىل اهلل عليه وآله، فلم تسكن يف بيت فخم، بل مل 
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يكن لبيتها البسيط الصغري أي مزية متّيزه عن بيوت عاّمة املسلمني الفقراء، ومل يكن لبيتها 
الطيني املفروشة ساحته بالرمل - يف واقع األمر - إالَّ مأوى تأوي إليه مع بعلها وابنيهام 
من الشمس الالهبة صيفًا، ومن املطر املنهمر شتاء! ومل يكن هلا ولبعلها ما يلتحفانه لياًل 
انكشف  أقدامهام  أقدامهام، وإذا غطيا  انكشفت  إذا غّطيا هبا رأسيهام  إالَّ قطيفة قصرية 
قباله شيئًا من  فتأخذ  البيت  الفينة والفينة ترهن شيئًا من وسائل  رأسامها! وكانت بني 
شعري تطحنه وتبزه بيدهيا الطاهرتني، فُتطعم به فقريًا معدمًا أو يتياًم ال حينو عليه أحد، 
بِالْمُؤْمِنِنيَ  عََليُْكمْ  ﴿حَِريصٌ  أنَّه  تعاىل  اهلل  وصفه  الذي  الكريم  النبي  من  بضعٌة  فهي 

رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾!

ويـأيت رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه ومعـه أحـد أصحابـه ليعـود ابنتـه املريضة، 
فيطـرق البـاب ويسـتأذن يف الدخول، فلـاّم علمـت الزهراء أنَّ مـع أبيها أحـد أصحابه 
ـا ال متلك عباءة تسـترت هبـا، فعّلمهـا النبي كيف تسـترت،  أخربتـه مـن خلـف البـاب بأهنَّ
ـا ال متلـك شـيئًا تتمـر بـه، فناوهلـا مـالءة خلقـة متداعيـة كانـت عليه  ثـم أخربتـه أهنَّ
ا موجوعـة، وأنَّ  وقـال: »اختمـري هبـا«! ثـم دخـل عليها فسـأهلا عن حاهلـا، فعلـم أهنَّ

ـا ال جتد مـا تأكله!!  اجلـوع يزيـد يف حمنتهـا ألهنَّ

ليسمع فقراء املسلمني! ليسمع اجلياع الذين ال يدون ما يقتاتون به! ليسمع ضحايا 
الذهب والفضة!! أهيا اجلياع والبؤساء!  استئثار األغنياء وحبسهم مال اهلل واكتنازهم 
وحدكم  ولستم  واحلرمان،  والفاقة  اجلوع  طعم  استمرأتم  الذين  وحدكم  لستم  إنَّكم 
الذين نسيتم طعم الشبع ولّذة املأكل واملرشب، بل يواسيكم يف ذلك أرشُف َمن خلق 
اهلل تعاىل عىل وجه البسيطة: أرشف األنبياء واملرسلني حممد صىل اهلل عليه وآله وخاتم 
األوصياء أمري املؤمنني عيل عليه السالم وسيدة نساء العاملني عليها السالم. واعلموا أنَّ 
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اهلل تبارك وتعاىل مل يبتلكم باجلوع واحلرمان من هواٍن بكم عليه، ومل يرزق سواكم ِمن 
كرامة له عليه سبحانه؛ وأنَّ الدنيا لو كانت تعدل عند اهلل جناَح بعوضة ملا سقى الكافَر 

منها رشبة ماء.

فعلْت ِفداها اأبوها! فعلْت ِفداها اأبوها!

ا تتار الزهد يف الدنيا عن إرادة ووعي  يف احلديث التايل أثبتت الزهراء عليها السالم أهنَّ
كامَلني، فلقد اشرتت يومًا سوارًا وخلخاالً من فضة وقالدة وقرطني، كام اشرتت لباب 
العائدين من السفر بام قد يدخل  أباها وزوجها  تتلّقى  ا شاءت أن  بيتها سرتًا، رّبام ألهنَّ
الرسور عىل قلبيهام، لكّن جمّرد ظنّها أنَّ أباها مل يرتح لذلك العمل جعلها تنزع القالدة 
والقرطني واملسكتني، وتنزع السرت فرتسل هبا بأمجعها إىل رسول اهلل وتوصيه أن ُينفقها 
يف سبيل اهلل تعاىل. وقد رأينا رسول اهلل يفرح حني يرى ذلك فيقول »فعلْت فِداها أبوها 
- ثالث مرات -«، ثم عّلل صىل اهلل عليه وآله فرحه لزهد ابنته بقوله: »ليست الدنيا من 
حممد وال من آل حممد«! ذلك أنَّ الدنيا - كام وصفها صىل اهلل عليه وآله - ال تعدل عند 
اهلل جناح بعوضة، ولذلك زواها عزوجل عن أوليائه وأنبيائه عليهم السالم من أجل 
أن تفرغ قلوهبم لآلخرة كام يقول صادُق أهل البيت عليهم السالم، فقد روى الكليني 
هَ بَِقْلٍب  عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه ُسئل عن قول اهللَّ عز وجل ﴿إِلَّ مَنْ َأتَى اللَّ
سَلِيٍم﴾)))، قال: »القلب السليم الذي يلقى رّبه وليس فيه أحد سواه«. قال: »وكل قلٍب 

فيه رشك أو شك فهو ساقط، وإنَّام أرادوا بالزهد يف الدنيا لتفرغ قلوهبم لآلخرة«.))) 

روى الشيخ الصدوق يف األمايل بإسناده عن حممد بن قيس، قال: كان النبي صىل اهلل 
))) سورة الشعراء: اآلية 89.

))) الكايف ): 6) /ح5.
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عليه وآله إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة عليها السالم فدخل عليها فأطال عندها املكث، 
فخرج مّرة يف سفر فصنعت فاطمة عليها السالم َمَسكتني من ورق))) وقالدة وُقرطني 
اهلل  صىل  اهلل  رسول  قدم  فلاّم  السالم،  عليهام  وزوجها  أبيها  لقدوم  البيت  لباب  وسرتًا 
عليه وآله دخل عليها فوقف أصحابه عىل الباب ال يدرون أيقفون أو ينرصفون لطول 
مكثه عندها، فخرج عليهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقد ُعرف الغضب يف وجهه 
اهلل صىل  ذلك رسول  فعل  إنامَّ  أنَّه  السالم  عليها  فاطمة  فظنّت  املنرب،  عند  جلس  حتى 
اهلل عليه وآله ملا رأى من املسكتني والقالدة والقرطني والسرت، فنزعت قالدهتا وقرطيها 
ومسكتيها، ونزعت السرت، فبعثت به إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وقالت للرسول: 
قل له صىل اهلل عليه وآله: »تقرأ عليك ابنتك السالم، وتقول اجعل هذا يف سبيل اهلل« فلام 
أتاه وخرّبه، قال صىل اهلل عليه وآله: »فعلْت فِداها أبوها« - ثالث مرات - ليست الدنيا 
من حممد وال من آل حممد، ولو كانت الدنيا تعدل عند اهلل من اخلري جناح بعوضة، ما 

أسقى منها كافرًا رشبة ماء؛ ثم قام فدخل عليها))).

بنت خامت الأنبياء ترتدي �سملة مرّقعة ب�سعف النخل يف موا�سع كثرية

تعّجب سلامن وحزن حني شاهد سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين ترتدي 
بسعف  فخيطت  مكانًا،  عرش  اثني  يف  متّزقت  حتى  بلت  قد  صوف  من  خلقة  شملة 
وهّن  الكافرات  والقيارصة  األكارسة  بنات  صور  سلامن  خمّيلة  يف  وطافت  النخيل!! 
السالم يف  الطاهرة عليها  فاطمة  يشاهد  أن  السندس واحلرير، وصُعب عليه  يرفلن يف 
تلك الشملة املتهرئة وهي أرشف نساء الوجود، لكّن عجبه سيزداد ويتضاعف بالتأكيد 

))) يف هامش البحار: املسكة )بالتحريك(: السوار واخللخال. والورق: الفّضة.
))) األمايل - الشيخ الصدوق ص 05).
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إالَّ  الدنيا  يمتلكان من حطام  ا وزوجها ال  بَأهنَّ تبوح ألبيها  الرسول  حني يسمع بضعة 
فراشًا!!  وجعاله  قلباه  الليل  أجنّهام  فإذا  هنارًا،  البعري  علف  عليه  يضعان  كبش  مسك 
فهل سمع الدهُر بابنة رسول أو نبي سبقت يف الزهد الزهراء عليها السالم؟! ولذلك 
وجدنا أباها الصادق املصدق يؤكد لسلامن أنَّ ابنته لفي اخليل السوابق املجلية يف سباق 
مضامر الزهد، ويتضح لكل ذي بصرية أنَّ الزهراء عليها السالم ملا طالبت بـ)فدك( فإنَّ 

مطالبتها مل تكن من أجل حطام الدنيا الفانية. 

قال أبو حممد جعفر بن أمحد القمي مؤلف كتاب زهد النبي صلوات اهلل عليه وآله: 
َأجْمَعِنيَ  َلمَوْعِدُهُمْ  ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ 
* َلهَا سَبْعَُة َأبْوَاٍب لُِكلِّ بَاٍب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَْقسُومٌ﴾))) بكى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
بكاًء شديدًا وبكى أصحابه و]هم[ ال يدرون ما نزل به جربئيل عليه السالم، ومل يستطع 
أحد من أصحابه أن يكّلمه، وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إذا رأى فاطمة فرح هبا، 
فانطلق بعض أصحابه إىل باب فاطمة وبني يدهيا يشء من شعري وهي تطحن وتقول: 
ما عند اهلل خري وأبقى. قال: فقال: السالم عليك يا بنت رسول اهلل. فقالت: »وعليك 
السالم، ما جاء بك«؟ قال: تركت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله باكيًا حزينًا، وال أدري 
ما نزل به جربئيل! فقالت: »تنحَّ ] من[ بني يدي أضّم إيّل ثيايب وأنطلق إىل رسول اهلل لعله 
خيربن بام نزل به جربئيل«. قال: فلبست فاطمة شملة من صوف خلقانًا، قد خيطت باثني 
عرش مكانًا من سعف النخل، فلاّم خرجت فاطمة عليها السالم نظر إليها سلامن ريض 
اهلل عنه، فوضع يده عىل رأسه وهو ينادي: )واحزناه( إنَّ قيرص وكرسى لفي السندس 
واحلرير، وابنة حممد عليها شملة من صوف قد خيطت باثني عرش مكانًا بسعف النخل!! 

))) سورة احلجر: )4 - 44.
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فلاّم دخلت فاطمة عليها السالم عىل رسول اهلل قالت: »يا رسول اهلل، إنَّ سلامن تعّجب 
من لبايس، فوالذي بعثك باحلق نبيًا ما يل ولعل منذ مخس سنني إالَّ )مسك( كبش، نعلف 
عليه بالنهار بعرينا، فإذا كان الليل افرتشناه، وإنَّ مرفقتنا ملن أدم حشوها ليف النخل«. 
قال النبي صىل اهلل عليه وآله: »يا سلامن، إّن ابنتي لفي اخليل السوابق«. ثّم قالت: »يا أبت، 
فديتك ما الذي أبكاك«؟ فذكر هلا ما نزل به جربئيل من اآليتني املتقدمتني. قال: »فسقطت 
فاطمة عىل وجهها« وهي تقول: »الويل ثم الويل ملن دخل النار«. قال: فسمع ذلك سلامن 
فقال: يا ليتني كنت كبشًا ألهيل فأكلوا حلمي ومّزقوا جلدي ومل أسمع بذكر النار. وقال أبو 
ي كانت عاقرًا ومل تلدين ومل أسمع بذكر النار، وقال عامر: يا ليتني كنت طائرًا  ذر: يا ليت ُأمِّ

يف القفار ومل يكن عيّل حساب وال عذاب ومل أسمع بذكر النار- احلديث))).

الزهراء عليها ال�سالم تطحن وتر�سع ولدها

تدمع عينا النبي الرحيم صىل اهلل عليه وآله ويذرف الدموع حني يرى ابنته احلبيبة يف 
ريعان شباهبا وهي ترتدي كساًء غليظًا من أجّلة اإلبل، وهي جالسة تطحن بيدهيا دون 
أن يشغلها ذلك العمل الشاق املضني عن إرضاع ولدها، فيسّليها بأنَّ مرارة الدنيا التي 
تعاين مذاقها الصعب هي أجٌر معّجل حلالوة اآلخرة التي ال انقضاء هلا، فتجيبه بضعته 
الزاهدة بأْن حتمد اهلل تعاىل عىل نعامئه، وتشكره عزوجل عىل آالئه. الزهراء الزاهدة عليها 
السالم ال ترى يف مرارة الدنيا إالّ نعمة وآالء يتوّجب أن تشكر اهلل تعاىل عليها! فينزل اهلل 
تعاىل آية قرآنية خُيرب فيها نبيه الكريم - والزهراء عليها السالم بضعة منه - بأنَّه سُيعطيه 
الّسالم، ويف  الصادق عليه  اإلمام  الثعلبي عن  تفسري  القيامة حّتى يرىض! جاء يف  يوَم 

))) الــدروع الواقيــة - الســيد ابــن طــاووس ص 74) -76)؛ بحــار األنــوار 8: )0) - 04)؛ وقــد اخرتنــا لفــظ 
بحــار األنــوار.
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تفسري القشريي عن جابر األنصاري قال: رأى النّبّي صىّل اهلل عليه وآله فاطمة، وعليها 
كساء من َأِجلَّة اإلبل، وهي تطحن بيدهيا، وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول اهلل صىّل 

اهلل عليه وآله، فقال: »يا بِنَتاه، تعجل مرارة الدنيا بحالوة اآلخرة«.

آالئه«.  والشكُر هلل عىل  نعامئه،  احلمُد هلل عىل  اهلل،  »يا رسول  الّسالم:  عليها  فقالت 
فأنزل اهلل تعاىل: ﴿وََلسَوْفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ َفَترَضى﴾))).)))

الزهراء عليها ال�سالم تنام ليلها على اإهاب كب�ض وتتو�سد و�سادة اأدم حم�سّو بليف

يقول أمري املؤمنني عيل عليه السالم: »الزهُد أْن ال تطلب املفقوَد حّتى يعدم املوجود«. 
ويقول عليه السالم: »َمن زهد يف الدنيا أعتق نفسه وأرىض رّبه«. ويقول عليه السالم: 
جّسدت  السالم  عليها  الزهراء  أنَّ  ونالحظ  اهلل«.  عند  فيام  الرغبة  حسُن  الزهد  »أصُل 
ا عليها السالم زهدت يف الدنيا فأعتقت نفسها وأرضت  أجىل صور الزهد يف حياهتا، وأهنَّ
رهّبا. وَمن ُيارهيا يف الزهد وقد خال بيتها إالَّ من رمل مبسوط، وفراشها إالَّ من إهاب 
ا عليها السالم كانت  كبش، ووسائدها إالَّ من وسادة من أدم ُحشيت ليفًا! وقد ذكرنا أهنَّ
صوفه!  عىل  ونامت  اإلهاب  قلبت  الليل  حّل  فإذا  الكبش،  إهاب  عىل  الناضح  تعلف 
من ُياري بضعة خاتم األنبياء والرسل وقد كان صداقها درعًا من حديد! ورّبام يظّن 
لكنّهم  والفاقة،  الفقر  يعيشون حياة  م  الزهراء يف زهدها ألهنَّ يشاركون  م  أهنَّ الكثريون 
يغفلون عن حقيقة )االختيار( يف هذه احلياة الزاهدة، تلك احلياة التي اختارهتا الزهراء 
عن قناعة، بل عّدهتا من نعم اهلل تعاىل التي تستحق الشكر. عن الصادق عليه الّسالم، 
قال: »كان فِراش عل وفاطمة عليهام الّسالم حني دخلْت عليه إهاَب كبش، إذا أرادا أن 

))) الضحى: 5.
))) املناقب البن شهرآشوب ): )4)، عن تفسري الثعلبي.
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يناما عليه قلباه فناما عىل صوفه«.قال: »وكانت وسادهتام أدمًا حشوها ليف. قال: وكان 
صداقهام درعًا من حديد«))). وأخرج اهليثمي عن أسامء بنت عميس قالت: ملا ُأهديت 
ليف،  إالَّ رماًل مبسوطًا، ووسادة حشوها  بيته  بن أيب طالب مل نجد يف  إىل عيل  فاطمة 

وجّرة، وكوزًا))).

الزهراء عليها ال�سالم ترهن درعها وك�سوتها لتقرت�ض مترًا و�سعريًا
يطرق سمع الزهراء عليها السالم أنَّ أعرابيًا أتى أباها مستطعاًم، وأنَّ النبي ضمن ملن 
زّود األعرايب أن يزّوده اهلل تعاىل زاد التقوى، فلم يمنعها كوهنا مل تطعم هي وأوالدها 
الصغار زادًا منذ ثالث، حتى رقد صغرياها من شّدة اجلوع، فاخلري حني يطرق أبواب 
م ال يرّدوه خائبًا أبدًا! ترهن ابنُة خاتم الرسل درعها عند رجل هيودّي لقاء  الكرام فإهنَّ
صاع من متر وصاع من شعري، ثم تطحن الشعري بيدها وتتبزه خبزًا فتبعث به إىل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله دون أن تستبقي منه رغيفًا واحدًا لصغارها اجلياع!! فلقد أمضت 

بضعُة النبي ذلك اخلبز هلل تعاىل، وال ترتيض لنفسها أن تأخذ شيئًا مما أمضته!
أخرج املحدث النوري عن جمالد، عن ابن عباس حديثًا طوياًل عن أحد أعراب بني 
سليم أتى به إىل رسول اهلل، وأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: »من يزّود األعرايب 
وأضمن له عىل اهلل عزوجل زاد التقوى«؟ - إىل أن يصل إىل قوله: - قالت فاطمة عليها 
»يا سلامن والذي بعث حممدًا صىل اهلل عليه وآله باحلق نبيًا إنَّ لنا ثالثًا  السالم لسلامن: 
ام فرخان  ما طعمنا، وإنَّ احلسن واحلسني قد اضطربا عل من شدة اجلوع، ثم رقدا كأنَّ
منتوفان، ولكن ال أرّد اخلري إذا نزل اخلري ببايب. يا سلامن، خذ درعي هذا ثم امض به إىل 
»تقول لك فاطمة بنت حممد صىل اهلل عليه وآله:أقرضني  اليهودي«، وقل له:  شمعون 

))) بحار األنوار )4: 04) /ح 4)، عن قرب اإلسناد.
))) جممع الزوائد 9: 09).
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عليه صاعًا من متر، وصاعًا من شعري، أرّده عليك إن شاء اهلل«. قال: فأخذ سلامن الدرع 
ثم أتى به إىل شمعون اليهودي فقال له: يا شمعون، هذا درع فاطمة بنت حممد صىل اهلل 
»أقرضني عليه صاعًا من متر، وصاعًا من شعري، أرده عليك إن  عليه وآله، تقول لك: 
شاء اهلل« فأخذ شمعون الدرع ثم جعل يقّلبه يف كفه وعيناه تذرفان بالدموع وهو يقول: 
ا  يا سلامن هذا هو الزهد يف الدنيا، هذا الذي أخربنا به موسى بن عمران يف التوراة، أنَّ
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أنَّ حممدًا عبده ورسوله، فأسلم وحسن إسالمه. ثم دفع إىل 
سلامن صاعًا من متر وصاعًا من شعري فأتى به سلامن إىل فاطمة فطحنته بيدها واختبزته 
خبزًا، ثم أتت به إىل سلامن فقالت له: »خذه وامض به إىل النبي صىل اهلل عليه وآله«، قال: 
فقال هلا سلامن: يا فاطمة خذي منه قرصًا تعللني به احلسن واحلسني، فقالت: »يا سلامن 

هذا يشء أمضيناه هلل عز وجل لسنا نأخذ منه شيئًا« - اخلرب))). 
وأخرج ابن شهر آشوب يف املناقب: ورهنت )فاطمة( عليها السالم كسوة هلا عند 
هذه  »ما  قال:  داره  زيد  دخل  فلام  الشعري  واستقرضت  املدينة  يف  اليهودي  زيد  امرأة 
»لكسوة فاطمة«! فأسلم يف احلال وأسلمت امرأته وجريانه،  األنوار يف دارنا«؟ قالت: 

حتى أسلم ثامنون نفسًا.)))

ملحفة الزهراء قطيفة اإذا غّطت راأ�سها بها انك�سفت اأقدامها، واإذا غّطـت 
اأقدامها انك�سف راأ�سها

برح التعب والنصب بالزهراء وزوجها حدًا شكيا معه إىل بعضهام ما يلقيان من مشقة 
العيش، فأخربها أمري املؤمنني بأنَّه أضحى يشتكي صدره من كثرة ما محل عليه قرب املاء، 
وأخربته هي أن يدهيا الدمثتني قد اخشوشنتا وتصلبتا وجملتا من طحن الشعري، ثم اتفقا 

))) مستدرك الوسائل )): 8)4 /ح)577).
))) مناقب آل أيب طالب ): 9)).
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عىل أن تذهب الزهراء فتشكو حاهلا ألبيها وتطلب منه خادمًا من السبي الذي حصل 
حيدثونه،  الصحابة  بعض  أبيها  عند  ووجدت  الزهراء  فذهبت  مؤخرًا،  عليه  املسلمون 
فاستحيت أن تربه بحاهلا. استحيت بضعة الرسول أن ُترب أباها - وهو أقرب الناس 
إليها - بمعاناهتا، وأن تطلب منه خادمًا تّفف عنها الرّض الذي حلقها. وعِلم النبي صىل 
إْن  قصرية  بقطيفة  ملتحفة  فرآها  بيتها  إىل  فذهب  حلاجة،  طرقته  ابنته  أنَّ  وآله  عليه  اهلل 
لكن  رأسها!  انكشف  قدميها  هبا  غطت  وإن  قدميها،  عن  انكشفت  رأسها  هبا  غّطت 
العطوف،  يدهيا فرتهيام ألبيها  تأنف من عيشتها تلك، ومل ُترج  مل  األنبياء  بضعة خاتم 
بل استحيت حتى من بيان معاناهتا، فتكّفل زوجها أمري املؤمنني عليه السالم بذلك، ومل 
ُيعطهام النبي ما طلبا! لكنّه أخربمها أن يسّبحا التسبيح الذي ُعرف بـ)تسبيح الزهراء(، 

ففرحا بذلك والتزما به طوال حياهتام الرشيفة. 

عن عيل عليه الّسالم: »أنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ملا زّوجه فاطمة عليها الّسالم 
بعث معها بخميلة، ووسادة أدم حشوها ليف، ورحائني، وسقاء، وجّرتني«.

حتى  سنوُت)))  لقد  »واهلل  يوم:  ذات  الّسالم  عليها  لفاطمة  الّسالم  عليه  عيل  فقال 
اشتكيت صدري، وقد جاء اهلل أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه«. فقالت عليها الّسالم: 
»وأنا واهلل لقد طحنُت حتى جملت يداي«)))... )إىل أن قال( »وأتامها النبي صىّل اهلل عليه 
أقدامهام  غّطيا  وإذا  أقدامهام،  انكشفت  غّطيا رؤوسهام  إذا  قطيفتهام،  وآله وقد دخال يف 
»أال أخربكام  »مكانكام«! ثم قال:  تكشفت رؤوسهام، فثارا«، فقال صىّل اهلل عليه وآله: 
فقال:  السالم«  عليه  جربيل  عّلمنيهّن  »كلامت  قال:  »بىل«.  قاال:  سألتامن«؟  ممّا  بخري 

))) أي محلت املاء. 
))) أي اخشوشنتا وتصّلبتا.
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»تسّبحان دبر كّل صالة عرشًا، وحتمدان عرشًا، وتكرّبان عرشًا، فإذا آويتام إىل فراشكام 
فسّبحًا ثالثًا وثالثني، وأمحدا ثالثًا وثالثني وكرّبا أربعًا وثالثني«. قال ]أمري املؤمنني[: 

»فواهلل ما تركتهّن منذ سمعت ذلك من رسول اهلل«))).

الزهراء عليها ال�سالم تطحن بالرحى حتى تدمى يداها

رأى  أنَّه  البيت  بأهل  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أحلقه  الذي  سلامن  من  شهادة 
الزهراء تطحن بالرحى حتى تسيل دماؤها عىل عمود الرحى! وأنَّه شاهد ابنها احلسني 
عليه السالم رحيانة رسول اهلل وهو يتضّور جوعًا يف ناحية الدار، دون أن تسمح الزهراء 
لنفسها أن تستعني بخادمتها فضة يف يوم اسرتاحتها! وحني يشري عليها سلامن أن تستعني 
بفضة تربه أنَّ أباها أوصاها بتقسيم عمل البيت بينها وبني فضة، وأنَّ هذا اليوم هو يوم 
اسرتاحة فضة. هكذا عن قناعة ال يشوهبا شكوى وال تذّمر! أو ليس الزهد يف الدنيا هو 

قرص األمل، وُشكر كل نعمة كام يقول أمري املؤمنني عليه السالم؟! 

هبا  تطحن  رحى  قدامها  جالسة  السالم  عليها  فاطمة  كانت  قال:  سلامن  أنَّ  روي 
الشعري، وعىل عمود الرحى دم سائل واحلسني يف ناحية الدار يتضور من اجلوع، فقلت: 
»أوصان رسول اهلل صىل اهلل عليه  يا بنت رسول اهلل دبرت كّفاك وهذه فضة! فقالت: 
موىل  إينِّ  قلت:  قال سلامن،  يوم خدمتها«.  أمس  فكان  يومًا،  هلا  اخلدمة  تكون  أن  وآله 
»أنا بتسكينه أرفق، وأنت  عتاقة إما أنا أطحن الشعري أو ُأسكت احلسني لك؟ فقالت: 
تطحن الشعري«. فطحنت شيئًا من الشعري فإذا أنا باإلقامة، فمضيت وصليت مع رسول 
فتبسم،  ثم عاد  فبكى وخرج  رأيت،  ما  لعيل  قلت  فلام فرغت  وآله،  اهلل عليه  اهلل صىل 

))) ملحقات إحقاق احلق 0): )7)، عن صفة الصفوة.
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فسأله عن ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، قال: »دخلت عىل فاطمة وهي مستلقية 
لقفاها واحلسني نائم عىل صدرها، وقّدامها رحى تدور من غري يد«، فتبسم رسول اهلل 
األرض خيدمون  أنَّ هلل مالئكة سيارة يف  أما علمت  »يا عل  وقال:  وآله  عليه  اهلل  صىل 

حممدًا وآل حممد إىل أن تقوم الساعة«.)))

بيت الزهراء عليها ال�سالم مفرو�ض بالرمل ، ووليمة عر�سها متر وزبيب

صورة وال أروع وال أبدع لبيٍت بسيط ال يمتاز بيشء عن بيت الفقراء املعدمني، بيُت 
لعريسني مل تشهد هلام األرض نظريًا، بيت من بيوت الرمحن تتنافس يف خدمته مالئكته، 
قد أذن اهللُ تعاىل له أن ُيرفع وُيذَكر فيه اسُمه، قد ُفرشت أرُضه بالرمل، وُحشيت بالليف 
املخّدتان اللتان ال ثالث هلام، ووضع فيه عود مستعرض ليقوم بعمل حبل الغسيل ومّحالة 
إِهاب  سوى  يكن  فلم  املالئكة  بخدمتهام  تتباهى  اللذين  العريسني  فراش  أما  السقاء، 
كبش! وأّما الرشاب الذي ُقّدم للمدعّوين فلم يتعدَّ أن يكون إال ماء عذبًا، وال الطعام 
الذي طعموه أن يكون إال مترًا وزبيبًا )أو زيتًا ومترًا(! وليس عجيبًا - مع هذا الوصف 

ا مل تر عرسًا أحسن من هذا!!  الرائع - أن تشهد أمُّ املؤمنني أمُّ سلمة أهنَّ

هل جتهيز بيت العرس وفق البساطة وعدم التكّلف ممّا ُينقص املوّدة بني الزوجني، 
أو يمنعهام عن أن يبنيا حياهتام املشرتكة عىل أرضّية صلبة من التفاهم واملحبة واإليثار؟ 
أم َأنَّ التأّنق والبذخ الزائدين ممّا يوّثق وشائج العالقة بني الزوجني إن كانت يف أصلها 
ونيس  وتزويقه،  الظاهر  لتزيني  فاجّته  البوصلة،  بعُضنا  أضاع  لقد  ضعيفة؟!  مهزوزة 

إصالح األساس والباطن! 

))) بحار األنوار )4: 9).
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روى ابن ماجة بإسناده عن مرسوق، عن عائشة وُأمِّ سلمة، قالتا: أمرنا رسول اهلل 
البيت  صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها عىل عيل، فعمدنا إىل 
ثم  بأيدينا،  فنفشناه  ليفًا  مرفقتني  حشونا  ثم  البطحاء،  أعراض  من  لينًا  ترابًا  ففرشناه 
أطعمنا مترًا وزبيبًا، وسقينا ماًء عذبًا، وعمدنا إىل عود فعرضناه يف جانب البيت ليلقى 

عليه الثوب ويعلق عليه السقاء. فام رأينا عرسًا أحسن من عرس فاطمة))).

وأخرج الزرندي احلنفي عن جابر، قال: حرضنا عرس عيل وفاطمة، فام رأينا عرسًا 
كان أحسن منه، حشونا البيت كثيبًا من الرمل ترابًا طيبًا، وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا، وكان 

فراشهام ليلة عرسهام إهاب كبش))).

وروى احلافظ الطرباين بإسناده عن جابر بن عبد اهلل، قال: حرضنا عرس عيل بن أيب 
طالب وفاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فام رأينا عرسًا كان أحسن منه حيسًا، 
وهيأ لنا كام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله زيتًا ومترًا فأكلنا، وكان فراشهام ليلة عرسهام 

إهاب كبش))).

ال�سّديقة البتول عليها ال�سالم تقطع قالدتها وتناولها ل�سائل

عىل الرغم من أنَّ الرشيعة ترّغب املرأة أن ال تعّطل نفسها من يشء من الزينة ُتدخل 
الزاهدة  الزهراء  قطعت  فلقد  الرجل،  عن  املرأُة  به  ومتتاز  زوجها،  قلب  يف  الرسور  به 
عليها السالم قالدهتا من عنقها ورمت هبا حني رأت أباها املرسل ُيشيح بوجهه! الزهراء 
عليها السالم مل ترتِد القالدة حبًا يف الدنيا، ولذلك فهي ُتسارع إىل التخيّل عنها وتقّدمها 

))) سنن ابن ماجة - حممد بن يزيد القزويني ): 6)6.
))) نظم درر السمطني: ص 88).

))) املعجم األوسط 6: 90).
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»أنِت مني«، ثم  ابنته  إىل سائل فقري. ويف املقابل نجد النبي صىل اهلل عليه وآله خياطب 
يعلن أنَّ غضب اهلل تعاىل قد اشتّد عىل من هيرق دمه )بإهراق دماء عرتته( ويؤذيه فيهم. 
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن عيل عليه السالم أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
دخل عىل ابنته فاطمة عليها السالم، وإذا يف عنقها قالدة، فأعرض عنها، فقطعتها ورمت 
هبا، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أنت مني يا فاطمة«. ثم جاء سائل فناولته 
القالدة، ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »اشتّد غضب اهلل وغضبي عىل َمن أهرق 

دمي وآذان يف عرتيت«))).
بنت  أسامء  »حّدثتني  الّسالم:  عليهم  احلسني  بن  عيل  عن  آبائه،  عن  الرضا،  وعن 
عميس، قالت: كنت عند فاطمة عليها الّسالم جّدتك، إذ دخل رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

وآله ويف عنقها قالدة من ذهب كان عل بن أيب طالب عليه الّسالم اشرتاها من يفء له«.
فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »ال يغّرنك الناس أن يقولوا: بنت حممد! ]و[ عليك 

لباُس اجلبابرة«.
فقّطعتهــا وباعتهــا واشــرتت هبــا رقبــة فاعتقتهــا؛ فــرّس رســول اهلل صــىّل اهلل عليــه 

وآلــه بذلــك))).

بنت خامت الأنبياء مري�سة جائعة 

تشتكي الزهراُء عليها السالم املرض، وهيّد قواها الوجع، ويزيد بلواها اجلوُع الذي 
حيفز األحشاء! ويأتيها أبوها احلبيب صىل اهلل عليه وآله ومعه أحد أصحابه ليعودها يف 
قيمة  وما  مخارًا،  متتلك  ال  ا  أهنَّ ولصاحبه  له  تأذن  أن  قبل  أباها  الزاهدُة  فتخرب  مرضها، 

))) األمايل - الشيخ الصدوق: ص )55.
))) بحار األنوار )4: 7) /ح 8)، عن صحيفة الرضا عليه الّسالم.
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اخلامر؟! فيعطيها النبي مالءة خلقة متهالكة كان يرتدهيا لتختمر هبا، ويعّلمها كيف تسترت 
بالعباءة التي ال متتلك سواها، ثم يسأهلا عن حاهلا فتخربه أنَّ اجلوع يزيد عليها آالمها 
ووجعها، فال يعطيها طعامًا، بل يقول هلا - وما أعجب قوله! -: »يا بنية، أما ترضني أن 
تكون سيدة نساء العاملني«؟ ثم يقول هلا قوالً يعلم أنَّه سُيخّفف لوعة آالمها ومضاضة 

جوعها: »أما واهلل لقد زّوجتِك سيدًا يف الدنيا واآلخرة«!

عن عمران بن حصني أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: »أال تنطلق بنا نعود فاطمة، 
ا تشتكي«؟ قلت: بىل. قال: »فانطلقنا إىل أن انتهينا إىل باهبا؛ فسّلم و استأذن«، فقال:  فإنَّ

»أدخل أنا ومن معي«؟

هبا  »اصنعي  هلا:  فقال  عباءة«.  إالّ  عّل  ما  فواهلل  أبتاه؟  يا  معك  من  و  »نعم،  قالت: 
»واهلل ما عىل رأيس من مخار«.  كذا واصنعي هبا كذا- فعّلمها كيف تسترت-«. فقالت: 
قال: »فأخذ خلق مالءة كانت عليه«، فقال: »اختمري هبا. ثم أذنت هلام فدخال«. فقال: 

»كيف جتدينك يا بنية«؟ قالت: »إنِّ لوجعة، وإنَّه ليزيدن أن ما يل طعام آكله«.

قال: »يا بنية، أما ترضني أن تكون سيدة نساء العاملني«؟ قالت: »يا أبة، فأين مريم ابنة 
عمران«؟ قال: »تلك سيدة نساء عاملها، وأنت سيدة نساء عاملك. أما واهللِ لقد زّوجتِك 

سيدًا يف الدنيا واآلخرة«))).

مل جتد ف�سة يف بيت الزهراء عليها ال�سالم اإل ال�سيف والدرع والرحى

يف  فتعّلمت  اجلنّة،  أهل  نساء  سيدة  السالم  عليها  الزهراء  بيت  إىل  امللوك  بنت  تأيت 
هذا البيت صناعة اإلكسري األعظم بعد أن كانت تعرف صناعة إكسري الذهب. تعّلمت 

))) بحار األنوار 7): 69 /ح 8).
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وفق  وصياغته  اجلسد  إذابة  باإلمكان  وأنَّ  والفضة،  الذهب  كمعادن  معادن  الناس  أنَّ 
الصياغة اإلسالمية لتكون قيمته أكرب بآالف األضعاف. 

روى الربيّس يف مشارق األنوار، قال: مّلا جاءت فّضة إىل بيت الزهراء عليها السالم 
مل جتد هناك إاِلّ السيف والدرع والّرحى، وكانت بنت ملك اهلند. وكانت عندها ذخرية 
النحاس وأالنتها، وجعلتها عىل هيئة سبيكة، وألقت  من اإلكسري، فأخذت قطعة من 
عليها الدواء وصنعتها ذهبًا. فلاّم جاءت إىل أمري املؤمنني عليه السالم وضعتها بني يديه. 
فلاّم رآها، قال: »أحسنت يا فّضة! لكن لو أذبِت اجلسد لكان الصبغ أعىل والقيمة أغىل«. 
فقالت: يا سّيدي! تعرف هذا العلم؟ قال: »نعم؛ وهذا الطفل يعرفه- أشار إىل احلسني 

عليه السالم-. فجاء وقال كام قال أمري املؤمنني عليه السالم«. 

فقال أمري املؤمنني عليه السالم: »نحن نعرف أعظم من هذا«؛ ثّم أومأ بيده، فإذا عنق 
من ذهب وكنوز األرض سائرة. ثّم قال: »ضعيها مع أخواهتا، فوضعتها فسارت«))). 

�سداق الزهراء عليها ال�سالم درع من حديد وفرا�سها اإهاب كب�ض

املهر هو صداق املرأة، وهو ما يدفعه الزوج إىل زوجته بعقد الزواج. وقد أوىص النبي 
الناس بعدم املغاالة يف املهور، ألنَّ تلك املهور املرتفعة تثقل كاهل  صىل اهلل عليه وآله 
حياة  برشاكة  منه  جتارّية  بصفقة  أشبه  زواجه  أنَّ  حيّس  وجتعله  زواجه،  بداية  يف  الزوج 
حقيقّية قائمة عىل املحّبة والتفاهم، وقد أشار النبي صىل اهلل عليه وآله إىل هذه احلقيقة 
حني خطب الناس ذات مرة فقال: »أال ال ُتغالوا صداق النساء، فإنَّ الرجل يغايل صداق 

املرأة حتى يكون ذلك هلا يف قلبه عداوة«))). 
))) بحار األنوار )4: )7) /ح 9).

))) الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي ): 50).
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وكان أمري املؤمنني وزوجته الزهراء عليهام السالم الرائدين يف تفيف املهر وفقًا لوسع 
احلطمّية،  درعه  السالم  عليهام  فاطمة  املؤمنني  أمري  أصدق  فقد  املايل،  وإمكانه  الرجل 

فباعها بأربعامئة وثامنني درمهًا دفعها إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

الّسالم حني  »كان فراش عل وفاطمة عليها  قال:  الّسالم،  الصادق عليه  روي عن 
وكانت  قال:  صوفه.  عىل  فناما  قلباه  عليه  يناما  أن  أرادا  إذا  كبش،  إهاب  عليه  دخلت 

وسادهتام أدمًا حشوها ليف. قال: وكان صداقهام درعًا من حديد«))).

ال�ستعداد للموت 

أهل  أوىص  وقد  الباقية؛  اآلخرة  للدار  يستعد  أن  الدنيا  حطام  يف  زهد  بمن  أحرى 
يعملوا  وأن  أبدًا،  فيها  يعيشون  م  كأهنَّ للدنيا  يعملوا  أن  أتباعهم  السالم  عليهم  البيت 
سعيها،  هلا  يسعى  املسلم  يعل  اآلخرة  نسيان  عدم  وإنَّ  غدًا.  يموتون  كأهّنم  لآلخرة 
بوصّية  املرء  يويص  أن  للموت  االستعداد  ومن  واملعايص.  الذنوب  يف  االنغامر  وينّبه 
يعمل هبا أوىل الناس به. وقد تواترت الروايات يف الزهراء عليها السالم أوصت زوجها 
أمري املؤمنني عليه السالم بعدة وصايا، أشهرها أن يدفنها لياًل وال يؤذن بموهتا الذين 

ظلموها وغصبوا حّقها. 

بعد  رأسها  عند  رقعة  يف  الّسالم  عليها  فاطمة  وصية  يف  جاء  أنَّه  املجليس  أخرج 
موهتا:»بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله، أوصت وهي تشهد أن ال إله إالَّ اهلل، وأنَّ حممدًا عبده ورسوله، وأنَّ اجلنة حق والنار 
حق، وأنَّ الساعة آتية ال ريب فيها وأنَّ اهلل يبعث من يف القبور. يا عل، أنا فاطمة بنت 

))) بحار األنوار )4 العالمة املجليس 79: 04) /ح 4)، عن قرب اإلسناد.
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حممد، زّوجني اهلل منك ألكون لك يف الدنيا واآلخرة. أنت أوىل يب من غريي، حنّطني 
وغّسلني وكّفني بالليل وصّل عّل وادفنّي بالليل وال تعلم أحدًا؛ وأستودعك اهلل وأقرأ 

عىل ولدي السالم إىل يوم القيامة«))).

»إّن  السالم(قال:  )عليهم  آبائه  عن  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  املجليس  وأخرج 
فاطمة عليها السالم ملا احترضت أوصت علّيًا عليه السالم ثّم قالت: إذا أنا مّت فتوّل 
أنت غسل وجّهزن وصّل عّل وأنزلني قربي، وأحلدن وسّو الرتاب عّل واجلس عند 
رأيس قبالة وجهي فأكثر من تالوة القرآن والّدعاء فإّنا ساعة حيتاج املّيت فيها إىل ُأنس 
كلثوم  ُأّم  إليها  ضّمت  ثّم  خريًا،  ولدى  يف  وُأوصيك  تعاىل  اهلل  أستودعك  وأنا  األحياء 

فقالت له: إذا بلغْت فلها ما يف املنزل ثّم اهلل هلا، فلاّم توّفيت فعل ذلك أمرياملؤمنني«))).

الزهراء  الرابع واخلامس والسادس روايات كثرية يف زهد  الفصل  أقول: أوردنا يف 
ا كانت تغزل الصوف لتنسج مالبس زوجها، أو تغزل الصوف لتشرتي  وقناعتها، وأهنَّ
ا شكت إىل أبيها يومًا وطلبت  الشعري فتطحنه وتبزه طعامًا هلا ولزوجها وأطفاهلا، وأهنَّ
منه أن يعطيها خادمًا تعينها، فخرّيها أن يعطيها خادمًا أو يعّلمها التسبيح )الذي ُعرف 
باسمها الحقًا( فاختارت التسبيح! كام أوردنا يف الفصل السابق أمثلة عىل إيثار الزهراء 

عليها السالم وعدم تعّلقها بحطام الدنيا.

))) بحار األنوار )4: 4)) /ح 44.
))) بحار األنوار: 7).
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الدرو�ض امل�ستخل�سة 

مل ترت البتول الطاهرة حياة الفقر والزهد ُمرغمة، ومل يعجز أمري املؤمنني عن أن يوّفر 
لزوجته ولنفسه حياة أفضل وأمكانات أفضل، فقد كان أبوها صىل اهلل عليه وآله يقول 
بأنَّ الدنيا ليست من حممد وال من آل حممد، وكان زوجها خياطب الدنيا »غّري غريي!«، 
أبيها يف سريته ومنهاجه كام كانت بضعة منه يف االنتامء  الزاهدة بضعَة  الزهراُء  وكانت 
الدنيا  الذي مل تكن  الزاهد  املؤمنني  السالم كفوًا حقيقيًا ألمري  والنسب؛ وكانت عليها 

تعني له شيئًا ذا بال وقيمة، اللهّم إالّ أن ُيقيم حقًا أو يدحَض باطاًل. 

مل هتدف بضعة رسول اهلل إىل اكتناز املال، ومل تسَع أمُّ أبيها إىل اقتناص الشهرة واجلاه، 
كانت  حيث  اإلسالم،  تعاليم  من  املستلهم  حياهتا  وهنج  الروحي  بغناها  استغنت  فقد 
تتخذ البساطة سّلاًم للوصول إىل االستغناء املطلق، ولذلك مل خيتلف شكل حياهتا حني 
رشعت حياهتا بأبسط اإلمكانات، وحني امتلكت اإلمكانات والعائدات الضخمة من 

فدك، وحني صودرت فدك منها وُحرمت من سهم ذوي القربى. 

تعّلمت الزهراء عليها السالم يف املدرسة النبوية أنَّ الغنى - كّل الغنى - يف االستغناء؛ 
اإليامن  هلذا  استثناء  حياهتا  يف  يكن  ومل  واالفتقار!  احلاجة  يف  الفقر-  كّل   - الفقر  وأنَّ 
الراسخ، ولقد وجدناها - من ثّم - تلبس ثوبًا قدياًم ليلة زفافها إىل زوجها وتعطي ثوهبا 
اجلديد لفقرية من فقراء املسلمني، جمّسدة أجىل مصاديق العمل بقوله تعاىل ﴿َلنْ تَنَاُلوا 

الِْبرَّ حَتَّى ُتنْفُِقوا مِمَّا ُتحِبُّونَ﴾.





الف�صل احلادي ع�صر

الزهراء عليها ال�سالم املثال 
الكامل للعفاف واحلياء
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اأف�سُل العبادة الَعفاُف

قال الطرحيي: العفاف - بفتح العني - والتعّفف: كّف النفس عن املحّرمات وعن 
سؤال الناس. واالستعفاف: الصرب والنزاهة عن القبائح؛ يقال: َعّف عن اليشء يِعّف 
النفسانية، بل هي ملكة من املَلكات، واملراد هبا  ِعّفة فهو َعفيف. والعّفة من الصفات 
ملكة التعّفف عن القبائح. ويف احلديث الرشيف »أفضُل العبادة الَعفاُف«))). وقد روي 
أنَّ رجاًل قال أليب جعفر الباقر عليه الّسالم: إينِّ ضعيف العمل، قليل الصيام، ولكني 
أرجو أن ال آكل إال حالالً، قال، فقال له: »أّي االجتهاد أفضل من عّفة بطٍن وَفْرج«)))! 

شّدة  من  وبلغ  واحلياء،  العّفة  يف  األمثلة  أروع  السالم  عليها  الزهراء  رضبت  لقد 
كام   - ألنَّه  األعمى،  عن  حتى  حتتجب  كانت  ا  أهنَّ احلجاب  عىل  وحمافظتها  احرتازها 
ا ال تريد أن تراه! املعادلة  ا فرّست فعلها بأهنَّ قالت سالم اهلل عليها - يشّم الريح؛ كام أهنَّ
الصحيحة يف احلجاب - كام رسمتها الزهراء الطاهرة عليها السالم - أن ال ترى املرأُة 
تنظر  ثم  الرجال،  عن  نفسها  املرأة  تسرت  أن  جمّرد  وليست  الرجال؛  يراها  وال  الرجال، 
هو   - السالم  عليه  العاملني  نساء  سّيدة  تبنّي  كام   - احلجاب  النظر!!  هلا  حيلو  كام  إليهم 
حجاب معنوي قبل أن يكون حجابًا ماديًا يفصل بني املرأة والرجل. واحلجاب املعنوي 
حيجب املرأة عن أن تتبّسط مع الرجال، وحيجبها عن أنظارهم وأسامعهم، بل حيجب 
عطرها ورائحتها عن الرجال!! وإذا أجلأت الرضورُة املرأَة إىل اخلروج، فعليها املحافظة 

عىل ذلك احلجاب املعنوي كام حتافظ عىل احلجاب املادّي. 

هل حّدثنا التاريخ عن امرأة احتاطت للحجاب بعد موهتا؟! نعم، لقد فعلت الزهراء 

))) جممع البحرين للطرحيي 5: )0)، مادة )عفف(.
))) الوايف، للفيض الكاشاين 4: ))) /ح044).
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ذلك  يف  بالنساء  ُيصنع  ما  تستقبح  ا  أهنَّ أسامء  إىل  وشكت  ذلك،  السالم  عليها  البتول 
ا رأت بأرض  الوقت، فقد كانوا يطرحون عىل املرأة الثوب، فيصفها؛ فأخربهتا أسامء أهنَّ
م يأتون بجرائد رطبة وحينوها، ثّم يضعون املرأة عليها ويطرحون عليها ثوبًا؛  احلبشة أهنَّ
فال ُيعلم وصف بدهنا! فاستحسنت الزهراء عليها السالم ذلك، وأوصت أسامء - إن هي 

ماتت- أن تغسلها مع أمري املؤمنني عيّل عليه السالم، وأوصتها أن ال يدخل َعَليها أحد!

ما هو رّد السامء عىل سرية الزهراء العفيفة الطاهرة سالم اهلل عليها؟! هل نستغرب 
أن خيربنا الصادق املصّدق صىل اهلل عليه وآله أنَّ اهلل تبارك وتعاىل وعد أَمته العفيفة احليية 
تزّف  كام  اجلنّة  إىل  ستزّف  السالم  عليها  ا  وأهنَّ نور،  من  حّلتني  القيامة  يوم  يكسوها  أن 
العروس حييط هبا سبعون ألف جارية؟! هل نعجب إذا أخربنا الرسول األكرم صىل اهلل 
عليه وآله أنَّ النداء يأيت يوم القيامة )يا أهل اجلمع غّضوا أبصاركم حتى متر فاطمة بنت 
حمّمد(؟! لقد حجبت الزهراء عليها السالم نفسها عن أبصاركم يف الدنيا، وعليكم اليوم 
أن تغّضوا أبصاركم لتمّر الطاهرة املطّهرة إىل جناهنا وسط جوارهيا، فتمر عليها السالم 

كالربق الالمع!! 

ُثمَّ  ُنِريدُ  لِمَنْ  نَشَاءُ  مَا  فِيهَا  َلهُ  عَجَّْلنَا  الْعَاِجَلَة  يُِريدُ  َكانَ  ﴿مَنْ  صادقة:  املعادلة 
جَعَْلنَا َلهُ جَهَنَّمَ يَصْلَهَا مَْذمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ َأرَادَ اْلَخِرَةَ وَسَعَى َلهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

َفُأوَلئِكَ َكانَ سَعْيُهُمْ مَشُْكورًا﴾.)))

لقد أرادت الزهراُء عليها السالم اآلخرَة وسعت هلا سعيها، فشكر اهلل تعاىل سعيها؛ 
سيدة  ا  أهنَّ يقنعها  ومل  واملرسلني،  األنبياء  خاتم  ابنة  بكوهنا  عليها  اهلل  سالم  تكتِف  ومل 
ا ُأمُّ احلسنني سيدي شباب  ا زوجة خاتم األوصياء أمري املؤمنني، وأهنَّ نساء العاملني، وأهنَّ

))) سورة اإلرساء: آية 8)و9).
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أهل اجلنة، وأنَّ األئمة األطهار من نسلها؛ بل رضبت يف سريهتا وحجاهبا املثل األعىل، 
فجعلت أباها يضّمها إليه تارة ويقول ﴿ُذرِّيًَّة بَعُْضهَا مِنْ بَعٍْض﴾)))، ويعجب تارة ويقول 

»أشهُد أّنك بضعة منّي«!!

فإىل أين يريد دعاة احلرّية بشعاراهتم اجلوفاء أن يسوقوا بنات الزهراء وحمّباهتا؟! وإىل 
إال  منها  ُيشاهد  مل  التي  املزعومة  احلرّية  هذه  خالل  من  هبّن  السري  حياولون  جحيم  أي 
التي  املنحطة  الدركات  لقد شاهدنا مجيعًا  املتهتكة؟!  العجيبة  الفاضح واألزياء  العري 
الفضفاضة  الشعارات  خلف  األعمى  انسياقهّن  جّراء  حّواء  بنات  بعض  فيها  ترّدت 
اجلنني؟  إسقاط  إباحة  قانون  يرّشع  حني  املرأة  أتتحرر  حترير؟!  وأي  املرأة؛  حترير  يف 
تساوى  أن  باملرأة  أيليق  واملسابح؟  املالعب  يف  اجلنسني  باختالط  يسمح  حني  أتتحرر 
بالرجل يف الوظائف دون متييز لطبيعة تكوينها النفيس واجلسدي؟ هل يليق بطبيعة املرأة 
وكرامتها أن تعنّي عاملة تعبئة يف حمطات تعبئة الوقود؟ هل يناسبها أن تعمل يف املطاعم 

والكازينوهات لتقديم الطعام والرشاب للزبائن؟ 

لقد رّشع اإلسالم أمر احلجاب للمرأة، ليس حتقريًا هلا وال حّطًا من شأهنا وال تقييدًا 
حلركتها، بل فرضه من أجل أمر مهم، وهو منع جانب األُنوثة فيها من الربوز بصورة 
دورها  وتقليل  قيمتها  تطفيف  إىل  ذلك  فيؤّدي  وقابلّياهتا،  املرأة  ملكات  عىل  تغّطي 
)الروح(  وليس  )اجلسد(  أساس مالك  معها عىل  ُيتعامل  )ُأنثى(  الفاعل وجعلها جمّرد 
و)الشخصّية( و)القابلّيات(! يدعم هذا الرأي ما ورد يف القرآن الكريم من هني النساء 
عن أن ﴿تَْخَضعْنَ بِالَْقوِْل﴾ أو أن ﴿يَْضِربْنَ بَِأرْجُلِِهنَّ لِيُعَْلمَ مَا يُْخفِنيَ مِنْ ِزينَتِِهنَّ﴾))) 

))) سورة آل عمران: اآلية 4).
))) سورة النور: اآلية )).
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وَلى﴾))). كّل ذلك من أجل أن ال يربز جانب الفتنة  أو أن يترّبجن ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ اْلُ
األنثوّية فيطمع فيهّن َمن كان يف قلبه مرض، فيتعامل معهّن عىل أساس )الطمع( فيهّن، 

وليس تعامل النّد الكريم للنّد الكريم. 

عىل  أعينها  نصب  تضع  السالم  عليها  الزهراء  سرية  تستلهم  التي  املسلمة  املرأة  إنَّ 
يف  العطرة  بسريهتا  تقتدي  حني  السالم  عليها  الزهراء  إىل  أقرب  ستكون  ا  أهنَّ الدوام 
السالم  عليها  الزهراء  الُبعد عن  كّل  بعيدة  ا ستكون  وأهنَّ والتقوى؛  العفاف واحلجاب 
إن هي تركت احلياء وهتكت أستار العّفة وبرزت من خدرها متعّرضة ألنظار الرجال 
السالم  عليها  الزهراء  وإنَّ حمّبات  الشيطانية.  والغرائز  الشهوات  نداء  ملّبية  األجانب، 
أن  اإلسالم  عليها  فرض  حني  إالَّ  دارها  من  ترج  مل  الطاهرة  قدوهتّن  أنَّ  يقينًا  يعلمن 
ترج لتدافع عن إمامها أمري املؤمنني عليه السالم وتفضح خطة أعداء اإلسالم بخطبها 
واحتجاجاهتا. أما سوى ذلك فقد كانت الزهراء عليها السالم سعيدة بأنَّ أمري املؤمنني 

عليه السالم ضمن هلا ما وراء باب الدار وكفاها حتّمل رقاب الرجال.

خري ن�سائكم العفيفة

العّفـة والصـون هـو سـرت العيوب وحسـن الظاهـر، وتعني الكـّف عـام ال حيّل وال 
حُيَمـد. وحتصـل العّفـة للمـرء إذا متّكـن من قهـر القوة الشـهوّية لديـه. ومن أحـد أهّم 
مظاهـر العّفـة لـدى النسـاء احلجـاب. وعن اإلمـام الباقـر عليه السـالم قـال: »أفضل 

العبـادة عفـة البطن والفـرج«))).

))) سورة األحزاب: اآلية )).
))) االختصاص للشيخ املفيد: ص8)).
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روى الكلينـي بإسـناده عـن حييـى بـن أيب العـالء، والفضـل بـن عبـد امللـك، عـن 
اإلمـام أيب عبـد اهلل الصـادق عليه السـالم، قال: قـال رسـول اهلل صلی اهلل عليـه وآله: 

»خري نسـائكم العفيفـة«))). 

وأخرج املتقي اهلندي عن عيل عليه السالم )يف حديث( قال: »احلياء حسن، ولكن 
يف النساء أحسن«))).

خري للن�ساء اأن ل يرين الّرجال ول يراهّن الّرجال

احلجاب الذي فرضه اهلل تعاىل عىل املرأة له صور عديدة، أيرُسها أن حتتجب املرأة عن 
الرجل بمالبس خاصة وصفتها الرشيعة، بحيث ال يبدو له منها مما يثري فيه الشهوة، لكّن 
الزهراء عليها السالم ترسم يف هذا احلديث صورة للحجاب تنتفي فيها األسباب التي قد 
تؤدي إىل الفتنة بني الرجل األجنبي واملرأة األجنبية، إذ إِنَّ الصورة املثىل للحجاب - يف 
نظر الزهراء عليها السالم - أن حتتجب املرأة عن الرجال بشخصها، فال تراهم وال يروهنا. 

أخرج املجليس يف بحار األنوار أنَّ النبّي صىل اهلل عليه وآله قال لفاطمة: »أّي يشء 
خري للمرأة«؟ 

قالــت: »أن التــرى رجــاًل وال يراهــا رجــل«، فضّمهــا إليــه، وقــال: »ذرّيــة بعضهــا 
ــض«))).  من بع

الزهراء  خروج  وبني  بينه  التوفيق  عن  فيعجز  احلديث،  هذا  البعض  يقرأ  قد  أقول: 

))) الكايف للكليني 5: 4))/ح).
))) كنز العامل 5): 896/ح)54)4.

))) بحار األنوار )4: 84.
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عليها السالم من بيتها وخطبتها يف حمرض اخلليفة األول، لكن استحضارًا للظروف التي 
اكتنفت خروج الزهراء عليها السالم والكيفية التي خرجت هبا سيزيل هذا االلتباس. 
مل ترج الصّديقة عليها السالم من بيتها إالّ لرضورة كبرية حّتمت عليها اخلروج، فإّن 
ة بأرسها  ة سيعود عىل األمَّ غصب اخلالفة وإبعاد أمري املؤمنني عليه السالم عن قيادة األمَّ
بأرضار بالغة ال يمكن تالفيها. كام َأنَّ الطريقة التي خرجت هبا الزهراء الطاهرة عليها 
ا راعت أمر احلجاب إىل أبعد حدوده املمكنة يومذاك، فقد خرجت  السالم توّضح أهنَّ
الرجال مالءة  بينها وبني  ُأنيطت  املسجد  فلاّم دخلن  الاليت حُيطن هبا،  مّلة من نسائها  يف 
حتّدثت الزهراء الطاهرة من خلفها. وحتّدثنا كتب التواريخ والسري أنَّ خطبتها أحدثت 
تأثريًا عميقًا يف نفوس الناس، وخاصة يف صفوف األنصار، لكّن ُأسلوب التهديد السافر 
الذي جلأت إليه السلطة يومذاك حّجم من حتّرك هؤالء األنصار الذين هتفوا باسم أمري 
أمري  منهم يف حّق  فرط  ما  فاهتم وإصالح  ما  استدراك  السالم يف حماولة  عليه  املؤمنني 

املؤمنني عليه السالم. 

احتجابها  بعد  الدخول  يف  و�ساحبه  لأبيها  تاأذن  ال�سالم  عليها  الزهراء 
ب�سورة كاملة

احتجبت الزهراء العفيفة قبل أن يدخل عليها أبوها مع أحد أصحابه لعيادهتا، وأذنت 
هلام بالدخول بعد أن ارتدت عباءهتا وغّطت رأسها بخامر، ومل تشأ أن يدخال عليها - مع 

مرضها - قبل أن حتتجب احلجاب الكامل الذي يليق هبا. 

روى الكليني عن جابر، عن أيب جعفر عليه السالم، عن جابر بن عبد اهلل األنصاري 
قال: خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يريد فاطمة عليها السالم وأنا معه فلام انتهيت 
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إىل الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: »السالم عليكم«، فقالت فاطمة: »عليك السالم 
يا رسول اهلل«.

قال: »أدخل«؟ قالت: »ادخل يا رسول اهلل«. قال: »أدخل أنا ومن معي«؟ فقالت: 
»يا رسول اهلل ليس عل قناع«.

فقال: »يا فاطمة! خذي فضل ملحفتك فقنّعي به رأسك«؛ ففعلْت، ثم قال: »السالم 
عليكم«، فقالت فاطمة: »وعليك السالم يا رسول اهلل«.

»ومن  قالت:  معي«؟  ومن  »أنا  قال:  اهلل«،  رسول  يا  »نعم  قالت:  »أدخل«؟  قال: 
معك«. قال جابر: فدخل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ودخلت وإذا وجه فاطمة عليهام 
السالم أصفر كأنَّه بطن جرادة، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »مايل أرى وجهك 
اجلوعة  »اللهّم مشبع  وآله:  عليه  اهلل  قال صىل  اجلوع«،  اهلل  »يا رسول  قالت:  أصفر«؟ 

ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت حممد«. 

فام  أمحر،  وجهها  عاد  حتى  قصاصها  من  ينحدر  الدم  إىل  لنظرت  فواهلل  جابر:  قال 
جاعت بعد ذلك اليوم))).

ونالحظ يف احلديث الرشيف آداب االسئذان يف الدخول، حيث يكّرر النبي صىل اهلل 
عليه وآله السؤال بعد أن أذنت له ابنته »أدخل أنا ومن معي؟« وهذا االستئذان يّسد يف 
حقيقته تذكريًا للبعض الذين ُيدخلون عىل نسائهم وبناهتم الرجال األجانب أن يراعوا 
أمر احلجاب والعفاف. وإنَّ من البدهيّي أنَّ قّلة غرية الرجال عىل نسائهم وبناهتم كثريًا ما 
تستتبع قّلة عفافهّن جّراء االختالط والتبّسط ورفع الكلفة واحلشمة مع الرجال األجانب. 

))) الكايف 5: 8)5 - 9)5.
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الزهراء عليها ال�سالم حتتجب عن الأعمى

تكشف الزهراء عليها السالم عن ُبعد من أبعاد احلجاب قد خيفى عىل بعض النساء، 
فقد يتصّور البعض منهّن أنَّ كّل ما عليها هو أن حتتجب عن الرجال األجانب كي ال 
يروهنا، بيَد أنَّ البعد اآلخر هو أن حتتجب املرأة لكي ال ترى الرجال، وأن حتتجب كي ال 
يشّم رجل أجنبّي رائحتها؛ فاحلجاب يّتسع من ُبعده املادّي ليأخذ ُبعدًا معنويًا أيضًا، فهو 
ليس فقط )حاجبًا مادّيًا( يفصل بني الرجل األجنبي وبني املرأة األجنبية، بل هو أيضًا 
الرجال  أعني  قبل  من  للخدش  يتعّرض  أن  من  املرأة حريمها  نفسية يف )صيانة(  رغبة 
األجانب، كام أنَّه رغبة نفسية للمرأة نفسها يف االحرتاز عن النظر إىل الرجال األجانب. 
وكام أنَّ احلجاب حيجب أنظار الرجل من أن تصل إىل املرأة التي ال حيّل له النظر إليها، فهو 
أيضًا حجاب أمام أنظار املرأة من أن تصل إىل الرجل األجنبي الذي ال حيّل هلا النظر إليه. 

أمل يُقل نبينا األكرم صىل اهلل عليه وآله »يا عل لك أّول نظرة، والثانية عليك وال لك«.)))

وروى الصدوق عن هشام بن سامل، عن عقبة قال: قال أبو عبد اهلل الصادق )عليه 
السالم(: »النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، َمن تركها هلل عز وجل ال لغريه أعقبه 

اهلل إيامنًا جيد طعمه«.)))

وروى عن ابن أيب عمري، عن الكاهيل قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: »النظرة بعد 
النظرة تزرع يف القلب الشهوة، وكفى هبا لصاحبها فتنة«.)))

))) من ال حيرضه الفقيه للصدوق 4: 9) /ح)497. ومن الواضح أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله كان خياطب األّمة من 
خالل وصّيه أمري املؤمنني عليه السالم، وقد ذكرنا أنَّه من باب )إّياِك أعني واسمعي يا جارة(.

))) من ال حيرضه الفقيه 4: 8) /ح4969.

))) من ال حيرضه الفقيه 4: 8) /ح4970.
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وروى عـن صفـوان بـن حييـى عـن أيب احلسـن عليه السـالم يف قـول اهلل عـز وجل 
حكايـًة عن ابنة ُشـعيب: ﴿يَا َأبَـتِ اسْـَتْأِجرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَـِن اسْـَتْأجَرْتَ الَْقـِويُّ اْلَمِنيُ﴾))) 
قـال: قـال هلـا شـعيب عليـه السـالم: »يـا بنيـة هـذا قـوّي قـد عرفتِـه برفـع الصخرة، 

األمـني مـن أيـن عرفتِه«؟ 

»اميش من خلفي، فإن ضللُت فأرشديني إىل  قالت: يا أبة إينِّ مشيت قّدامه، فقال: 
الطريق، فإّنا قوم ال ننظر يف أدبار النساء«.)))

روى احلافظ ابن املغازيل بإسناده عن عيل بن أيب طالب، أنَّ فاطمة بنت رسول اهلل 
وآله:  عليه  اهلل  صىل  النبي  هلا  فقال  فحجبته،  أعمى  عليها  استأذن  وآله  عليه  اهلل  صىل 
»مل حجبتيه وهو ال يراك«؟ فقالت: »يا رسول اهلل، إن مل يكن يران فأنا أراه، وهو يشّم 

الريح«. فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: »أشهد أّنك بضعة منّي«))).

الزهراء عليها ال�سالم ت�سمن لزوجها عمل البيت، وي�سمن لها عمل خارج البيت

ينسجم مع  بام  بينهام  الزوجان  يتقاسمها  الزوجية مسؤولية مشرتكة  احلياة  مسؤولية 
طبيعة كلٍّ منهام ويوّفر هلام األجواء املناسبة لرعاية احلدود التي رسمتها الرشيعة املقدسة، 
الطعام  إعداد  من  البيت  داخل  البيتية  باألعامل  تتكّفل  بأن  ابنته  عىل  النبي  قىض  ولقد 
وتدبري ُأمور البيت وتربية األطفال، بينام قىض عىل صهره أمري املؤمنني أن يتكفل باألعامل 
خارج البيت، فأدخل هذا التقسيم عىل قلب الزهراء رسورًا ال يعلمه إالَّ اهلل تعاىل، حيث 
أعفاها من حتّمل رقاب الرجال ومسايرهتم يف األسواق وسوى ذلك من األُمور التي ال 

))) سورة القصص: اآلية 6).
))) من ال حيرضه الفقيه 4: 9) /ح4974.

))) مناقب عيل بن أيب طالب، البن املغازيل:ص)8) /ح8)4.
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تنسجم مع طبيعة املرأة املسلمة وما ُأمرت به من رعاية حدود احلجاب. 

ومن املؤسف أن نجد أنَّ هذه احلدود والتقسيامت قد تناساها وتغافل عنها الكثريون، 
الرجال يف األسواق، وذلك  الرجال اخلشنة، وتتزاحم مع  تزاول أعامل  املرأة  فصارت 
الرقيقة وتتلّبس بطبيعة خشنة غريبة  يتطّلب منها أن ترج من حدود طبيعتها األُنثوية 
عنها، ويكّلفها التعامل مع رجال غرباء أعفتها الرشيعُة من التعامل معهم، قد ال ينظر 

إليها بعضهم إالَّ بوصفها )ُأنثى( وليس بوصفها )إنسانة(. 

عن سيف، عن نجم، عن أيب جعفر عليه الّسالم، قال »إنَّ فاطمة عليها الّسالم ضمنت 
لعل عليه الّسالم عمل البيت؛ العجني واخلبز وقّم البيت، وضمن هلا عل عليه الّسالم 
ما كان خلف الباب؛ نقل احلطب وأن جييء بالطعام. فقال هلا يومًا: يا فاطمة، هل عندك 
يشء«؟ قالت: »والذي عّظم حقك ما كان عندنا منذ ثالثة أيام يشء نقريك به. قال: أفال 
أخربتني«؟ قالت: »كان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله نان أن أسألك شيئًا«. فقال: »ال 

تسألني ابن عمك شيئًا إن جاءك بيشء عفو وإال فال تسأليه«- احلديث))).

أخرج املجليس عن أيب عبد اهلل، عن أبيه عليهام الّسالم، قال: »تقاىض))) عل وفاطمة 
عليهام الّسالم إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف اخلدمة. فقىض عىل فاطمة عليها الّسالم 
بخدمة ما دون الباب، وقىض عىل عل عليه الّسالم بام خلفه. قال: فقالت فاطمة عليها 
الّسالم: فال يعلم ما داخلني من الرسور إال اهلل، بإكفائي رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 

حتّمل رقاب الرجال«))).

))) تفسري العيايش ): )7) /ح )4.
))) أي استفهامه وسأاله.

))) بحار األنوار )4: )8 /ح ).
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الزهراء عليها ال�سالم ت�ساأل اأباها عن �سّر عذاب ن�ساء �ساهدهّن يف اإ�سرائه 

ويؤذينهم  أزواجهّن  خيالفن  الاليت  للنساء  ُأخرويًا  عقابًا  نلحظ  التايل  احلديث  يف 
وخيرجن من بيوهتّن بغري إذن أزواجهّن، والاليت يتهّتكن وال يلتزمن باحلجاب والاليت 
يتزّيّن للرجال األجانب، والاليت تنجّر هبن أقدامهّن إىل الزنا، والاليت يتامدين فيلدن من 
الزنا ويعّلقنه يف أعناق أزواجهّن. ونرى نبينا الكريم يبكي بكاًء شديدًا مما شاهده من شّدة 
عذاب أولئك النسوة الاليت رآهّن ليلة إرسائه إىل السامء، بحيث سألته بضعته الزهراء 
عليها السالم أن خيربها عن األعامل التي اقرتفتها تلك النسوة فاستوجبن تلك العقوبات 
إنَّام كان  الشديدة. ولعل احلديث الرشيف حني تدّرج يف ذكر خمالفات أولئك النسوة، 
ُيلفت أنظارنا إىل حقيقة أّن االنحراف عن الرشيعة يبدأ بدرجة بسيطة، لكنّه قد يصل إىل 
درجات كبرية ما مل يتدارك اإلنسان نفسه بالتوبة ويعود إىل جاّدة الرشيعة. قد يستسهل 
بعُض النساء أمر اخلروج من البيت من دون إذن أزواجهّن، وقد يستصغر بعضهن أمَر 
الزوجية، لكّن  إيذاء الزوج يف بيت  تغطية شعر الرأس من الرجال، أو يستصغرن أمر 
تلك املخالفات قد تنجّر إىل انحرافات أكرب ال سامح اهلل. ونالحظ أنَّ نبينا الكريم ختم 
هذا احلديث الرشيف بجملة خلّصت أهّم واجبات املرأة )وليس كّلها(، وهي قوله صىل 

اهلل عليه وآله »ويٌل المرأة أغضبت زوجها، وطوبى المرأة ريض عنها زوجها«.

أنا  »دخلت  قال:  السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  عن  بإسناده  الصدوق  الشيخ  روى 
فداك  فقلت:  شديدًا،  بكاًء  يبكي  فوجدته  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عىل  وفاطمة 
ي يا رسول اهلل ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عل ليلة ُأرسي يب إىل السامء رأيت نساء  أيب وأمِّ
ملا رأيت من شدة عذاهبن، ورأيت  فبكيت  فأنكرت شأنن  تي يف عذاب شديد،  أمَّ من 
بلسانا واحلميم يصب يف  معلقة  امرأة  دماغ رأسها، ورأيت  يغل  بشعرها  معلقة  امرأة 
حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثدهيا، ورأيت امرأة تأكل حلم جسدها والنار توقد من حتتها، 



110

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

ورأيت امرأة قد ُشّد رجالها إىل يدهيا وقد ُسّلط عليها احلّيات والعقارب، ورأيت امرأة 
صاّمء عمياء خرساء يف تابوت من نار، خيرج دماغ رأسها من منخرها، وبدنا متقطع من 
اجلذام والربص، ورأيت امرأة معّلقة برجليها يف تنور من نار، ورأيت امرأة تقّطع حلم 
ويداها  وجهها  حيرق  امرأة  ورأيت  نار،  من  بمقاريض  ومؤخرها  مقّدمها  من  جسدها 
وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنا بدن احلامر، وعليها ألف 
ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة عىل صورة الكلب، والنار تدخل يف دبرها وخترج 
من فيها، واملالئكة يرضبون رأسها وبدنا بمقامع من نار. فقالت فاطمة عليها السالم: 
حبيبي وقرة عيني أخربن ما كان عملهن وسريهتن حتى وضع اهلل عليهن هذا العذاب؟ 
ا كانت ال تغطي شعرها من الرجال، وأما املعّلقة  فقال: يا بنتي، أما املعّلقة بشعرها فإنَّ
ا كانت متتنع من فراش زوجها،  ا كانت تؤذي زوجها، وأما املعّلقة بثدهيا فإنَّ بلسانا فإنَّ
ا كانت خترج من بيتها بغري إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل  وأما املعّلقة برجليها فإنَّ
يداها إىل رجليها وُسّلط  التي شّدت  للناس، وأما  بدنا  تزين  ا كانت  فإنَّ حلم جسدها 
ا كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب، وكانت ال تغتسل من  عليها احليات والعقارب فإنَّ
اخلرساء  الصامء  العمياء  وأما  بالصالة،  تستهني  وكانت  تتنظف،  وال  واحليض،  اجلنابة 
ا  ا التي تقرض حلمها باملقاريض فإنَّ ا كانت تلد من الزنا فتعّلقه يف عنق زوجها، وأمَّ فإنَّ
ا  ا التي كانت حترق وجهها وبدنا وهي تأكل أمعاءها فإنَّ تعرض نفسها عىل الرجال، وأمَّ
ا كانت ناّممة كّذابة،  ا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنا بدن احلامر فإنَّ كانت قّوادة، وأمَّ
ا كانت قينة  ا التي كانت عىل صورة الكلب والنار تدخل يف ُدبرها وخترج من فيها فإنَّ وأمَّ
نّواحة حاسدة. ثم قال عليه السالم: ويل المرأة أغضبت زوجها، وطوبى المرأة ريض 

عنها زوجها«))). 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس 8: 09) - 0)).
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احلوراء الإن�سية عليها ال�سالم حترتز للحجاب بعد املوت 

استقبحت الطاهرة املطّهرة ما دارت عليه العادة يف ذلك الوقت، فقد كانوا يطرحون 
إىل  بدهنا، وشكّت ذلك  للرجال صفة  فيبدو  املتوّفاة وحيملوهنا،  املرأة  بدن  الثوب عىل 
ا كانت تعاين آالمًا وأحزانًا تشغل  أهنَّ أواخر حياهتا الرشيفة، مع  أسامء بنت عميس يف 
إليها  الطاهرة( من أن ينظر  التفكري يف مثل هذا األُمور. احتاطت )البضعة  سواها عن 
أحد بعد موهتا، ولو جنازة مغّطاة! وفرحت ورّست أّيام رسور حني أرهتا أسامء شيئًا أشبه 
باهلودج رأته بأرض احلبشة عند هجرهتا إليها، توضع املرأة املتوفاة يف داخله فال يراها 

أحد، فأوصتها أن تعمل هلا مثله عند وفاهتا. 

أورد املحب الطربي عن ُأمِّ أيب جعفر، أّن فاطمة سالم اهلل عليها قالت ألسامء بنت 
الثوب،  املرأة  عىل  يطرح  أّنه  بالنساء  يصنع  ما  استقبحت  قد  إّن  أسامء!  »يا  عميس: 

فيصفها«. فقالت أسامء: يا ابنة رسول اهلل! أال ُأريك شيئًا رأيته بأرض احلبشة؟ 

فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثّم طرحت عليها ثوبًا. فقالت فاطمة سالم اهلل عليها: 
»ما أحسن هذا وأمجله، ال تعرف به املرأة من الرجل، فإذا أنا مّت فاغسليني أنت وعّل 

عليه السالم، وال يدخل َعَلّ أحد« - احلديث وقد اخترصناه))).

وعد اهلل تعاىل فاطمة اأن يك�سوها يوم القيامة حّلتني من نور

لعّله هاجس كان يعتمل يف قلب الزهراء عليها السالم، أن حُيرش الناس يوم القيامة 
عراة، وفزعت العفيفة إىل أبيها تستفرس منه عن حقيقة احلال، فأّكد هواجسها؛ واستحيت 
العفيفة الطاهرة عليها السالم من خالقها أن حُترش يوم القيامة عارية حتى لو مل يلتفت 

))) ذخائرالعقبى: ص )5.
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يَوْمَئِذٍ  مِنْهُمْ  امِْرٍئ  لو كان ﴿لُِكلِّ  العفيفُة أن حترش كذلك حتى  إليها أحد. استحيت 
فام  وجل!«،  عز  اهلل  من  يومئذ  »واسوأتاه  ونادت  الطاهرة  استحيت  يُْغنِيهِ﴾)))؛  شَْأنٌ 
َأَمته  برحْت من جملسها حتى برّش الروح األمني أباها املرسل أنَّ اهلل تعاىل استحيى من 
العفيفة كام استحيت منه، ووعدها أن حيرشها كاسية يوم القيامة، وزاد يف إكرامه هلا بأنَّه 

سيكسوها حّلتني من نور بدل احلّلة الواحدة! 

روي عن الزهري، عن عيل بن احلسني عليهام السالم قال: »قال عل بن أيب طالب لفاطمة 
عليهام السالم: سألِت أباك فيام سألِت أين تلقينه يوم القيامة؟ قالت: نعم، قال يل: اطلبيني 
عند احلوض. قلُت: إن مل أجدك ههنا؟ قال: جتديني إذًا مستظالً بعرش ريب ولن يستظل به 
غريي. قالت فاطمة: فقلت: يا أبة أهل الدنيا يوم القيامة ُعراة؟ فقال: نعم يا بنية،.... قالت 
فاطمة عليها السالم، فقلت له: واسوأتاه يومئٍذ من اهلل عز وجل! فام خرجُت حتى قال يل: 
هبط عل جربئيل الروح األمني عليه السالم فقال يل: يا حممد! اقرأ فاطمة السالم وأعلمها 
ا استحيت من اهلل تبارك وتعاىل فاستحيى اهلل منها، فقد وعدها أن يكسوها يوم القيامة  أنَّ
حلتني من نور. قال عل عليه السالم: فقلت هلا: فهالّ سألتيه عن ابن عمك؟ فقالت: قد 

فعلُت، فقال: إنَّ علياً أكرم عىل اهلل عز وجل من أن ُيعريه يوم القيامة«))).

الزهراء تزّف اإىل اجلنة كالعرو�ض وحولها �سبعون األف جارية

يوم القيامة هو يوم اجلزاء، يوم حصاد ثامر مكارم األخالق التي أتعب اإلنسان نفسه 
يف زراعة أشجارها وسقيها وتعاهدها. ومن أوىل باللطف والكرامة يف يوم جزاء األعامل 

))) سورة عبس: اآلية 7).
))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 55.
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من سّيدة نساء العاملني، بضعة خاتم األنبياء واملرسلني، الطهرة الطاهرة املطّهرة؟! 

روى الشـيخ الصـدوق والفقيـه احلافظ ابـن املغازيل الواسـطي الشـافعي واخلطيب 
اخلوارزمـي كلٌّ منهـم بإسـناده عـن عـيل بـن موسـى الرضـا، عن أبيـه، عن آبائـه، عن 
عـيل عليـه السـالم، قـال: »قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: حُتـرش ابنتـي فاطمـة 
وعليهـا حّلـة الكرامـة قد عجنـت بامء احليـوان، فينظـر إليها اخلالئـق فيتعجبـون منها، 
ثـم تكسـى أيضـًا مـن حلـل اجلنـة ألـف حّلـة، مكتـوب عـىل كل حّلـة بخـط أخـرض 
)أدخلـوا بنـت حمّمـد اجلنّة عىل أحسـن صـورة وأحسـن كرامة وأحسـن منظـر( فتزّف 

كـام تزّف العـروس، ويـوّكل هبـا سـبعون ألف جاريـة«))).

الدرو�ض امل�ستخل�سة 

أحٌد  يرسمها  مل  كام  العفاف  يف  الصحيحة  املعادلة  املطّهرة  الطاهرة  العفيفُة  رسمت 
عليها  العاملني  نساء  سّيدة  وبّينت  الرجال؛  يراها  وال  الرجال،  املرأُة  ترى  ال  أن  قبلها: 
املرأة  بني  يفصل  ماديًا  حجابًا  يكون  أن  قبل  معنوي  حجاب  هو  احلجاب  أنَّ  السالم 
الرجال، كام  مع  تتبّسط  أن  املرأة عن  املعنوي حيجب  مثل هذا احلجاب  وأنَّ  والرجل. 
الرجال!!  عن  رائحتها  حتى  أو  عطرها  حيجب  بل  وأسامعهم،  أنظارهم  عن  حيجبها 
ا ستجاهد يف املحافظة عىل ذلك  وأنَّ املرأة العفيفة إذا أجلأهتا الرضورُة إىل اخلروج، فإهنَّ
حني  املرأة  شَأن  من  اإلسالم  حيّط  مل  املادّي.  احلجاب  عىل  حتافظ  كام  املعنوي  احلجاب 
فرض عليها احلجاب، بل سعى إىل منع جانب األُنوثة فيها من الربوز بصورة تغّطي عىل 
ملكات املرأة وقابلّياهتا، ممّا يعلها جمّرد )ُأنثى( ُيتعامل معها عىل أساس مالك )اجلسد( 

))) عيون أخبار الرضا ): 4)؛ مناقب عيل بن أيب طالب ص)40 / ح457؛ مقتل احلسني): )5؛ وأخرجه املحب 
الطربي يف ذخائر العقبى ص 48 عن عيل عليه السالم.
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وليس )الروح( و)الشخصّية( و)القابلّيات(! 

وإنَّ الزهراء عليها السالم مل ترج من دارها إالَّ حني فرض عليها اإلسالم أن ترج 
بخطبها  اإلسالم  أعداء  خطة  وتفضح  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  إمامها  عن  لتدافع 
ا سوى ذلك فقد كانت الزهراء عليها السالم سعيدة بأنَّ أمري املؤمنني  واحتجاجاهتا. َأمَّ

عليه السالم ضمن هلا ما وراء باب الدار وكفاها حتّمل رقاب الرجال.



الف�صل الثاين ع�صر

الزهراء عليها ال�سالم وتنّوع 
اأ�ساليب مواجهة انحراف 

ال�سلطة
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بعد ارحتال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله آلت ُأموُر اخلالفة إىل غري ما خّطط له النبي 
صىل اهلل عليه وآله بأمر رّبه، وارتقى منرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ُأناس بال مؤهالت 
)فلتة وقى اهلل  ا  بَأهنَّ الثاين  علمّية وال سابقة من جهاد، يف طريقة عجيبة غريبة وصفها 
رّشها، فمن عاد ملثلها فاقتلوه(!))) بل وصفها األّول نفسه بَأهنَّا كانت فلتة، واعتذر عنها 
ة أبواب الفتن ُمرشعة، وتكاثرت يف  بَأنَّه خيش الفتنة!!))) ووفقًا لذلك انفتحت أمام اأُلمَّ

ُأفقها سحائب البِدع والضاللة. فامذا فعلت الزهراء عليها السالم إزاء ذلك كّله؟

وإنَّ من الطبيعّي أن تقف الزهراء عليها السالم يف مواجهة غاصبي اخلالفة باعتبارها 
بضعة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ونظرًا حلرصها الشديد عىل الدين واملسلمني، كام 
َأنَّ من الطبيعّي أن تساند الزهراء عليها السالم أمري املؤمنني عليه السالم وتدعم حركته 
ة اإلسالمية باعتباره ويّص رسول اهلل صىل اهلل عليه  يف اسرتداد حّقه الطبيعّي يف قيادة األُمَّ
وآله، ونظرًا للمؤهالت التي حيملها ومن أبرزها كونه معصومًا من الزلل، وكونه أعلم 
َأنْ  إِلَّ  يَِهدِّي  َل  َأمَّنْ  بَعَ  يُتَّ َأنْ  َأحَقُّ  الْحَقِّ  إَِلى  يَهْدِي  تعاىل ﴿َأَفمَنْ  قال  ة!  األُمَّ
يُهْدَى َفمَا َلُكمْ َكيْفَ تَحُْكمُونَ﴾))). وقد تنّوعت األساليب التي استخدمتها 
الزهراء عليها السالم وفقًا للحكمة وتبعًا ملقتضيات املرحلة، ونتحّدث يف هذا الفصل 

عن تلك األساليب بقدر ما يّتسع له املجال: 

))) انظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ): 6).
))) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 6: 47.

))) سورة يونس: اآلية 5). 
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املطالبة بفدك 

يقينًا أنَّ الزهراء عليها السالم مل تطالب بفدك من أجل طمع دنيوّي، فقد أثبتت طوال 
ا زاهدة يف متاع الدنيا، ولطاملا آثرت عىل نفسها مع خصاصتها.  مسرية حياهتا املبتورة أهنَّ
غٍد  يف  مظاّنا  والنفُس  فدك،  وغري  بفدك  أصنُع  »وما  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يقول 
فدكًا  غصب  َمن  أنَّ  للناس  تثبت  أن  أرادت  السالم  عليها  الزهراء  لكّن  َجَدث؟!« 
)وغصب اخلالفة قبل ذلك( ليس له فقه يف دين، وأنَّه غري مؤمتن عىل دين الناس طاملا 

كان غري مؤمتن عىل الدنيا! وقد وّفقت عليها السالم يف مسعاها إىل درجة كبرية. 

املطالبة باإرثها من اأبيها 

أثبتت الزهراء عليها السالم من خالل مطالبتها بإرثها من أبيها جهل اخلليفة بكتاب 
اهلل تعاىل، حيث خاطبته عىل مسمع من الصحابة »أيف كتاب اهلل أن ترث أباَك وال أرث 
أيب؟!« سؤال يسري يف ظاهره، لكن اخلليفة املتصّدر للحكم بعنوان خليفة رسول اهلل مل يد 
له جوابًا، إالَّ زعمه بأنَّه سمع من رسول اهلل بأنَّ األنبياء ال يوّرثون!! أتراه مل يسمع قوله 
تعاىل ﴿وَوَِرثَ سَُليْمَانُ دَاوُودَ﴾)))، أو قوله تعاىل ﴿يَِرُثنِي وَيَِرثُ مِنْ َآِل يَعُْقوبَ﴾)))؟؟

املطالبة ب�سهم ذوي القربى 

كان سـهم ذوي القربـى طعمة لرسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه، وكان آُل حممد صىل 
ـا ال حتـّل هلـم، فجعـل اهلل تعـاىل  اهلل عليـه وآلـه ال يأكلـون مـن الصدقـات شـيئًا، ألهَنَّ
هِ  هلـم مُخس اخلمـس مكان الصدقة. قـال تعـاىل ﴿وَاعَْلمُـوا َأنَّمَـا َغنِمُْتـمْ مِـنْ شَـيْءٍ َفـَأنَّ لِلَّ

))) سورة النمل: اآلية 6).
))) سورة مريم: اآلية 6.
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خُمُسَـهُ وَلِلرَّسُـوِل...﴾ اآلية))). 

وقد طالبت الزهراء عليها السالم بسهم ذوي القربى، فتذّرع اخلليفة بحديث زعم 
َأنَّه سمعه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وهو قوله »سهم ذوي القربى هلم يف حيايت، 
وليس هلم بعد مويت«. وكَأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أخرب أبا بكر هبذا احلديث ومل 

ا من ذوي القربى! خيرب به ابنته، مع أنَّ األمر خيّصها دون أيب بكر، ألهنَّ

الزهراء عليها ال�سالم تدور على بيوت الأن�سار ل�ستن�سارهم 

محل أمري املؤمنني عليه السالم الزهراء عليها السالم عىل محار، وسار هبا لياًل إىل بيوت 
واهية،  بأعذار  األنصار  فقابلهام  له،  االنتصار  فاطمة  وتسأهلم  النرصة  يسأهلم  األنصار 
وقالوا بأنَّ عليًا لو كان سبق إليهم أبا بكر لبايعوه ومل يعدلوا به أبا بكر. وهو عذر واٍه ال 
حمّل له، ألنَّ أمري املؤمنني عليه السالم كان يوم السقيفة مشغوالً بتجهيز رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وآله.

خطبتها عليها ال�سالم يف م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 

)كام  اخلليفة  من  صاغية  ُأذنًا  تلق  مل  مطالباهتا  أنَّ  السالم  عليها  الزهراء  شاهدت  ملا 
هو املتوّقع(، حتّركت يف مّلة من حفدهتا ونساء قومها، وتوجهت إىل مسجد أبيها رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله، وكان أبو بكر يف حشد من املهاجرين واألنصار، فُأنيطت دوهنا 
مالءة، ثم خطبت خطبتها املشهورة يف االحتجاج عىل أيب بكر ورجاله من املهاجرين، 
أمري  بمقامات  وذّكرهتم  بعده،  بيته  أهل  حفظ  وجوب  يف  عليهم  أبيها  بحّق  وذّكرهتم 

))) سورة األنفال: اآلية )4.
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املؤمنني عليه السالم يف اجلهاد والذّب عن اإلسالم يوم كان هؤالء يف بلهنّية من العيش 
فاكهني آمنني، ثم عدلت إىل جملس األنصار فخاطبتهم موّبخة خذالهنم وتواكلهم عن 
نرصهتا ونرصة أمري املؤمنني عليه السالم، وعاتبتهم عىل تنّكرهم لوصّية رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله يف أخيه عيل عليه السالم، وعىل نكوصهم عن نرصة احلّق بعد سوابقهم 

املرشقة يف اجلهاد واإليثار. 

كالمها عليها ال�سالم مع ن�ساء الأن�سار 

عكفت الزهراء عليها السالم يف بيتها مهمومة عليلة، فدخلت عليها نساء األنصار 
لعيادهتا، فألقت عليهن خطبة بّثت فيها شكواها من رجاهلّن، وضّمنتها إنذارًا بالعذاب 
الرسالة،  أيدهيم جّراء زحزحتهم اخلالفة عن روايس  قّدمت  بام  ينتظرهم  الذي  اإلهلّي 
الّذنابى  استبدلوا  فقد  بكر  بأيب  السالم  عليه  عليًا  استبدلوا  حني  م  بأهنَّ إّياهم  موّبخة 
بالقوادم، والعجز بالكاهل. ثم أهنت الزهراء عليها السالم كالمها بأهّنم سريون غّب 

م سيحصدون الثامر الفّجة ملا زرعوا! عملهم وشيكًا، وأهنَّ

ت�سّديها لهجوم الأعداء على الدار 

هاجم أعداء الزهراء عليها السالم دارها من أجل إخراج أمري املؤمنني عليه السالم 
ومن معه ليبايعوا قرسًا، وقد تصّدت الزهراء عليها السالم للمهامجني بنفسها وناهلا من 
عليًا  أنَّ  مع  بنفسها  للمهامجني  السالم  عليها  الزهراء  فلامذا تصّدت  ذلك رضر عظيم، 
والرمزي  املعنوي  بثقلها  السالم  عليها  الزهراء  ألقت  لقد  الدار؟  يف  كان  السالم  عليه 
عليها  ا  أهنَّ ذلك  إىل  يضاف  ورحيانته،  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بضعة  باعتبارها 
ويظهر  السالم.  عليه  املؤمنني  أمري  كام هو حال  للخليفة  بالبيعة  مطالبة  تكن  مل  السالم 
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من النصوص التارخيية أنَّ السلطة كانت تتحاشى املساس بالزهراء عليها السالم خوفًا 
من نقمة الناس، ولذلك ورد أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم مل يبايع اخلليفة يف حياة فاطمة 
عليها السالم، فلاّم ارحتلت الزهراء عليها السالم وأنكر عيل عليه السالم وجوه الناس، 

جلأ للبيعة مضطرًا.
وقد نقل أنَّ الزهراء عليها السالم ملا شاهدت ما صنع مهامجو بيتها، قامت عىل باب 

احلجرة وقالت: »يا أبا بكر! ما أرسع ما أغرتم عىل أهل بيت رسول اهلل!« 
ونالحظ أنَّ الزهراء عليها السالم خاطبت أبا بكر مع أنَّه مل يكن مع املهامجني، علاًم 
م هجموا بأمره، وسعيًا منها يف تأليب الرأي العام ضّده، باعتبار أنَّه تناسى وصايا  منها أهنَّ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف أهل بيته، فلم يرَع هلم ُحرمة!

بكاوؤها املّت�سل على اأبيها

لقد بكت الزهراء عليها السالم عىل أبيها بكاًء متواصاًل، ورثت أباها املرسل بكلامت 
تفيض لوعة وحرقة، وكان يزيد يف بكائها وحزهنا إحساسها العميق بعمق الفاجعة التي 
ة اإلسالمّية بفقدان خاتم الرسل وأرشفهم صىل اهلل عليه وآله من جهة، وبإبعاد  أملت باألمَّ
ة من بعده. وحتى استفّز بكاؤها البعض، فشكوا إىل  أخيه ووصّيه املرتىض عن قيادة األمَّ
أمري املؤمنني عليه السالم وخرّيوا الزهراء أن تبكي لياًل أو هنارًا، فأخرجها أمري املؤمنني 
عليه السالم خارج املدينة وبنى هلا بيت األحزان، لتندب أباها فيه. وكانت الزهراء عليها 
السالم تزور قرب عّمها محزة سّيد الشهداء عليه السالم فتبكي عنده، إحساسًا منها بخلّو 

مكانه يف مساندة أمري املؤمنني عليه السالم يف تلك الفرتة العصيبة.

لقد كان بكاء الزهراء عليها السالم يف أحد وجوهه اعرتاضًا حزينًا يف وجه السلطة 
احلاكمة، ولفتًا ألنظار الناس إىل اخلسارة الفادحة التي أمّلت هبم.
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مواجهتها مع الرجلني ملا قدما لعيادتها

أورد املجليس قصة اهلجوم عىل بيت الزهراء عليها السالم، )إىل أن يصل إىل قوله(: 
إىل أن ثقلت، فسأال )يقصد األول والثاين( عنها ]عليًا عليه السالم[ وقاال: قد كان بيننا 
وبينها ما قد علمَت، فإن رأيت أن تأذن لنا لنعتذر إليها من ذنبنا، قال ]عيل عليه السالم[: 
السالم  السالم عىل فاطمة عليها  بالباب ودخل عيل عليه  فقاما فجلسا  إليكام«.  »ذلك 
قالت:  ترين«؟  فام  يسّلام عليك،  أن  يريدان  بالباب  احلّرة! فالن وفالن  »أيتها  هلا:  فقال 
»البيت بيتك، واحلرة زوجتك، افعل ما تشاء«، فقال: »سّدي قناعك!« فسدت قناعها، 
وحّولت وجهها إىل احلائط؛ فدخال وسلام، وقاال: اريض عنا ريض اهلل عنك، فقالت: »ما 
دعاكام إىل هذا«؟ فقاال: اعرتفنا باإلساءة، ورجونا أن تعفي عنا ]وترجي سخيمتك[ 
وأنا  إال  أمر  عن  أسألكام  ال  فإنِّ  عنه،  أسألكام  عام  فأخربان  صادقني  كنتام  »إن  فقالت: 
عارفة بأنَّكام تعلامنه، فإن صدقتام علمُت َأنَّكام صادقان يف جميئكام«، قاال: َسيل عام بدا لك، 
قالت: »نشدتكام باهلل، هل سمعتام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: فاطمة بضعة مني 
ام قد آذيان  فمن آذاها فقد آذان«؟ قاال: نعم، فرفعت يدها إىل السامء فقالت: »اللهّم إنَّ
فأنا أشكومها إليك وإىل رسولك، ال واهلل ال أرىض عنكام أبدًا حتى ألقى أيب رسول اهلل 

)صىل اهلل عليه وآله( فُأخربه بام صنعتام، فيكون هو احلاكم فيكام«.

قال: فعند ذلك دعا أبو بكر بالويل والثبور، وجزع جزعًا شديدًا، فقال عمر: جتزع يا 
خليفة رسول اهلل من قول امرأة؟ - احلديث))).

))) بحار األنوار 8): )0)؛ و)4: 99) - 00).
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منعها عائ�سة من الدخول عليها

تدخل  ال  أن  عميس  بنت  أسامء  أوصت  السالم  عليها  الزهراء  وفاة  وقت  حان  ملا 
عليها عائشة بنت أيب بكر، وقد حرضت عائشة بالفعل وأرادت الدخول عليها فمنعتها 
أسامء، فشكت عائشة ألبيها من أسامء، فسأهلا أبو بكر عن سبب منعها )أزواج النبي( 
ا ترّصفت حسب وصّية فاطمة عليها  من الدخول عىل الزهراء عليها السالم، فأخربته أهنَّ
الزهراء  عليه  نقمت  الذي  اخلليفة  أبيها  عىل  حمسوبة  عائشة  أنَّ  الواضح  ومن  السالم. 
عليها السالم ملواقفه العدائية ولغصبه اخلالفة، ولذلك حجبتها الزهراء عليها السالم ومل 

تسمح هلا بالدخول عليها حتى بعد موهتا!

و�سّيتها اأن ل يح�سر ت�سييعها ودفنها اأحد من ظامليها

أوصـت الزهـراُء عليها السـالم ملا قربـت وفاهُتا زوَجها أمـري املؤمنني عليه السـالم 
ـا أوصته أن ال حيـرض جنازهتا وتشـييعها أحـٌد ممّن  بجملـة وصايـا، وكان مـن بينهـا أهنَّ

ظلمهـا حّقها.))) 

وهذه الوصّية تظهر بوضوح أنَّ الزهراء عليها السالم مل تنكص عن مواجهة انحراف 
ا خّططت أن يكون حرمان أزالم  إهنَّ نظام احلكم إىل آخر حلظة يف حياهتا الرشيفة، بل 
احلكم من االشرتاك يف تشييع جنازهتا والصالة عليها بمثابة سلب لغطاء الرشعية عنهم. 

وسنتحدث عن هذا املوضوع والذي يليه يف الفصل الثالث والعرشين.

))) انظر: بحار األنوار 8: ))) )الطبعة احلجرية( عن إرشاد القلوب.
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و�سّيتها بدفنها لياًل

روي عن اإلمام الصادق »أنَّ الزهراء عليها السالم أوصت زوجها أمري املؤمنني عليه 
السالم أن ال يدفنها إالَّ َلياًل وأن ال ُيعلم أحدًا بَقربها«.))) 

مل تكن الزهراء عليها السالم شخصّية عادية يمكن أن ُتدفن خلسة دون أن يفتقدها 
ته وأوىص  أحد، بل كانت البنت الوحيدة التي خّلفها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف ُأمَّ
برعايتها، وأعلن مرارًا بام ال مزيد فوقه أنَّ من آذى ابنته فاطمة فقد آذاه صىل اهلل عليه وآله 
ا بضعة منه وروحه الذي بني جنَبيه! وهبذا اللحاظ أرادت الزهراء عليها السالم أن  ألهنَّ
يكون دفنها لياًل بمثابة رصختها األخرية يف وجه احلاكم املستبّد، وإعالنًا رصحيًا منها ال 
ا ناقمة وغاضبة عىل هذا احلاكم. وبإمكان أي شخص له أبسط إمكانية  تشوبه شائبة بأهنَّ
استدالل أن يعرف أنَّ من يكون حمّطًا لغضب الزهراء عليها السالم فإنَّه سيكون حمّطًا 
لغضب اهلل ونقمته ولعنته، وأن يعرف أيضًا أنَّ مثل هذا احلاكم ليس له أدنى لياقة وال 

ة اإلسالمّية.  تربير رشعي يف إدارة شؤون احلكم وقيادة األمَّ

القرب املجهول �سرخة فاطمة عليها ال�سالم املدوّية عرب الأجيال

يتفاجأ زائر البقيع وهو يطوف بني قبور أزواج النبي صىل اهلل عليه وآله وقبور صحابته، 
أْن ليس من قرب حيمل اسم فاطمة الزهراء رحيانة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله!! 

عجبه  ويتزايد  ليزوره،  قربها  إىل  هيديه  أحدًا  يد  ال  حني  استغراب  أّيام  ويستغرب 
واستغرابه حني ال حيصد من أجوبة املرشفني عىل البقيع إال مههمة ومججمة ال تكاد تبني. 
املرتاكمة  والتضليل  التزوير  ُحجب  ترق  وهي  احلقيقة  شمُس  الزائر  ذهن  يف  وتنقدح 

))) انظر: دالئل اإلمامة للطربي: ص 45.
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القوم  يريد  ال  وجيه  لسبب  جمهوٌل  السالم  عليها  الزهراء  قرب  َأنَّ  الطويلة:  القرون  عرب 
اإلفصاح عنه. 

لقد شاءت بضعُة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أن يكون قربها جمهوالً حتى لشيعتها 
وحمّبيها. شاءت أن تبقى احلرقُة يف قلوب حمّبيها الهبًة ال تمد عىل كّر األزمنة والعصور! 

لقد نقلت إلينا الصّديقة الطاهرة - عرب قربها املجهول - صورة معرّبة عن املصائب 
فاطمة  قرب  وسيبقى  مدهلّمة!  مظلمة  ليايَل  الزاهرة  أيامها  فأحالت  عليها  ُصّبت  التي 

املجهول املعّفى بني القبور رصخة فاطمة املدوّية عرب أجيال املسلمني إىل يوم القيامة!

تدرج الزهراء عليها ال�سالم يف م�ستوى املواجهة

تدرجت الزهراء عليها السالم يف مستوى املواجهة مع االنحراف الذي يقوده خط 
السقيفة، فقد ابتدأت جهادها ومواجهتها يف صورهتام اإليابية، وملا شاهدت عدم جتاوب 

الناس معها انتقلت إىل املواجهة السلبية واملقاطعة. 

املواجهة يف �سورها الإيجابية:

ينقل املفيد يف األمايل عن عروة بن الزبري قال: ملا بايع الناس أبا بكر خرجت فاطمة 
بنت حممد صىل اهلل عليه وآله فوقفت عىل باهبا وقالت: »ما رأيُت كاليوم قط، حرضوا 
أسوء حمرض، تركوا نبيهم صىل اهلل عليه وآله جنازة بني أظهرنا واستبّدوا باألمر دوننا«.))) 

وينقـل املفيـد يف األمـايل عـن مـروان بـن عثامن قـال: ملـا بايع النـاس أبا بكـر دخل 
عـيل عليـه السـالم والزبري واملقداد بيـت فاطمة عليها السـالم، وأبـوا أن خيرجوا، فقال 

))) أمايل املفيد: ص95.
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عمـر بـن اخلطاب: أرضمـوا عليهـم البيت نـارًا، فخـرج الزبري ومعه سـيفه، فقـال أبو 
بكـر: عليكـم بالكلب، فقصـدوا نحوه، فزّلت قدمه وسـقط إىل األرض ووقع السـيف 
مـن يـده، فقـال أبـو بكـر: ارضبـوا بـه احلجـر، فـرضب بسـيفه احلجـر حتـى انكرس. 
وخـرج عـيل بـن أيب طالب عليه السـالم نحـو العالية فلقيـه ثابت بن قيس بن شـامس، 
فقـال: مـا شـأنك يا أبا احلسـن؟ فقـال: »أرادوا أن حيرقوا عـل بيتي وأبو بكـر عىل املنرب 
يبايـع لـه وال يدفـع عن ذلـك وال ينكـره«، فقال لـه ثابـت: وال تفارق كفي يـدك حتى 
ُأقتـل دونـك، فانطلقـا مجيعـًا حتـى عـادا إىل املدينـة وإذا فاطمـة عليهـا السـالم واقفة 
عـىل باهبـا، وقـد خلت دارهـا من أحد مـن القوم وهـي تقـول: »ال عهد يل بقوم أسـوأ 
حمـرضًا منكـم، تركتم رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله جنـازة بني أيدينـا، وقطعتم أمركم 

بينكـم مل تسـتأمرونا، وصنعتـم بنـا ما صنعتـم ومل تروا لنا حقـًا«.)))

الزهراء عليها ال�سالم تدور على بيوت املهاجرين والأن�سار

روى املفيد يف االختصاص عن عبد اهلل بن سنان، عن اإلمام الصادق عليه السالم )يف 
حديث( أنَّه قال: »...ومحلها عل عىل أتان عليه كساء له مخل، فدار هبا أربعني صباحًا يف 
بيوت املهاجرين واألنصار واحلسن واحلسني عليهام السالم معها، وهي تقول: يا معرش 
املهاجرين واألنصار! انرصوا اهلل فإنِّ ابنة نبيكم، وقد بايعتم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
يوم بايعتموه أن متنعوه وذريته مما متنعون منه أنفسكم وذراريكم، فُفوا لرسول اهلل صىل 

اهلل عليه وآله ببيعتكم. قال: فام أعانا أحد وال أجاهبا وال نرصها« - احلديث.))) 

))) املصدر السابق نفسه.
))) االختصاص: ص84).
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الزهراء عليها ال�سالم تطلب الن�سرة من اأحد الأن�سار

من  العقبة  شهدوا  الذين  السبعني  أحد  وهو  األنصار،  كبار  أحد  هو  جبل  بن  معاذ 
األنصار، آخى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بينه وبني ابن مسعود. بعثه رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وآله قاضيًا إىل اجلند باليمن يعّلم الناس القرآن ورشائع اإلسالم))). 

قد  أنَّه  وذّكرته  احلّجة،  عليه  وأقامت  معاذًا،  السالم  عليها  الزهراء  استنرصت  وقد 
بايع رسول اهلل عىل أن ينرصه وذرّيته ويمنعه ممـا يمنع منه نفسه وذريته، لكّن معاذًا هذا 
الذي يصفه علامء العاّمة أنَّه كان أعلم الناس باحلالل واحلرام اعتذر عن ُنرصة الزهراء 

لقّلة النارص!!

روى املفيد يف االختصاص عن عبد اهلل بن سنان، عن اإلمام الصادق عليه السالم 
)يف حديث( أنَّه قال: »...فانتهت إىل معاذ بن جبل فقالت: يا معاذ بن جبل إنِّ قد جئتك 
مستنرصة، وقد بايعَت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عىل أن تنرصه وذريته ومتنعه مما متنع 
منه نفسك وذريتك، وإنَّ أبا بكر قد غصبني عىل فدك وأخرج وكيل منها. قال: فمعي 
غريي؟ قالت: ال ما أجابني أحد، قال: فأين أبلغ أنا من نرصتك؟ قال: فخرجت من 

عنده«- احلديث.))) 

الزهراء عليها ال�سالم ت�سكو مظلوميتها اإىل اهلل

وقال  أنصاره،  قّلة  من  مستعربًا  القتال  ساحة  يف  السالم  عليه  املؤمنني  أمرُي  وقف 
»أين إخواَن الذين ركبوا الطريق ومضوا عىل احلق؟ أين عامر؟ وأين ابن التيهان؟ وأين 

))) االستيعاب البن عبد الرب ): 56) - 57).
))) االختصاص: ص84).
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برؤوسهم  املنية، وأبرد  تعاقدوا عىل  الذين  نظراؤهم من إخوانم  الشهادتني؟ وأين  ذو 
البكاء«))). ووقفت  فأطال  الكريمة  الرشيفة  بيده عىل حليته  قال ثم رضب  الفجرة.  إىل 
ة، فأشبهْت زوجها أمري املؤمنني عليه  الزهراء مستعربة باكية من قّلة النارص وارتداد األُمَّ

السالم يف ُغربته ويف حمنته.

روى اخلصيبي يف اهلداية الكربى عن اإلمام الصادق عليه السالم )يف حديث(: »ثم 
ته ومنعهم  قالت وهي باكية: اللهم إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد ُأمَّ

إّيانا حّقنا الذي جعلته لنا يف كتابك املنزل عىل نبيك بلسانه« - احلديث.))) 

الزهراء عليها ال�سالم تلجاأ اإىل اأُ�سلوب املقاطعة واملواجهة ال�سلبية

الذين  واألنصار  املهاجرين  مع  املقاطعة  ُأسلوب  إىل  السالم  عليها  الزهراء  جلأت 
ظلمها  عىل  أرّصت  التي  السلطة  مع  واملقاطعة  فيها،  نبّيهم  وصّية  يرعوا  ومل  خذلوها 

حّقها، واملقاطعة مع املهاجرين واألنصار الذين خذلوها ومل يرعوا وصّية نبّيهم فيها.

أ- املقاطعة مع املهاجرين واألنصار: روى الشيخ الطويس يف األمايل عن ابن عباس، 
قال: دخلت نسوة من املهاجرين واألنصار عىل فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
يا بنت رسول اهلل، كيف أصبحِت؟ فقالت:  يعدهنا يف علتها، فقلن هلا: السالم عليك 
وسئمُتهم  عجمُتهم،  إذ  بعد  لفظُتهم  لرجالكن،  قالية  لدنياكّن،  عائفًة  واهللِ  »أصبحُت 
بعد إذ سربهُتم، فقبحًا ألفون الرأي وخطل القول وخور القناة، و )لبئس ما قّدمت هلم 
أنفسهم أن سخط اهلل عليهم وىف العذاب هم خالدون(، وال جرم واهلل لقد قّلدهتم ربقتها، 

))) هنج البالغة، رشح حممد عبدة ): 09)، اخُلطب.
))) اهلداية الكربى: ص407.
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وشننت عليهم عارها، فجدعًا ورغاًم للقوم الظاملني«.)))

عليها  الزهراء  الرشايع  علل  يف  الصدوق  الشيخ  روى  السلطة:  مع  املقاطعة  ب- 
السالم فقالت: »ُأنشدكام باهلل هل سمعتام النبي صىل اهلل عليه وآله يقول: فاطمة بضعة 
مني وأنا منها، َمن آذاها فقد آذان، ومن آذان فقد آذى اهلل، ومن آذاها بعد مويت فكان 
كمن آذاها يف حيايت، ومن آذاها يف حيايت كان كمن آذاها بعد مويت«؟ قاال: اللهم نعم. 
ام قد آذيان يف  قالت: »احلمد هلل؛ ثم قالت: اللهّم إنِّ ُأشهدك فاشهدوا يا من حرضن أنَّ
حيايت وعند مويت، واهلل ال ُأكّلمكام من رأيس كلمة حتى ألقى ريب فأشكوكام بام صنعتام 

يب وارتكبتام مني«.))) 

ت- منـع َمن شـارك يف ظلمها من تشـييع جنازهتـا والصالة عليهـا: أخرج املجليس 
يف بحـار األنوار عن إرشـاد القلـوب: )يف حديث(:...وإنَّه مل حيرضهـا إالَّ أمري املؤمنني 
واحلسـن واحلسـني وزينـب وأمُّ كلثوم وفضـة جاريتها وأسـامء بنت عميـس، وَأنَّ أمري 
املؤمنـني أخرجهـا ومعـه احلسـن واحلسـني يف الليـل وصّلـوا عليهـا ومل يعلم هبـا أحد 
ـا عليها السـالم  وال حـرض وفاهتـا وال صـىل عليهـا أحـد من سـائر النـاس غريهم ألهنَّ
ـة َنَقَضت َعهـَد اهلل َوَعهـَد أيب َرُسـول اهلل يف  أوصـت بذلـك وقالـت »ال ُتَصـلَّ َعـّل ُأمَّ
أمرُياملؤمنـني عـل عليـه السـالم وظلمـون حقـي، وأخـذوا إرثـي، وخرقـوا صحيفتي 

التـي كتبهـا يل أيب بملك فـدك...«.)))

ث- الوصية يف دفنها لياًل وإخفاء موضع قربها: روى الطربي يف دالئل اإلمامة عن 

))) األمايل للطويس: ص75).
))) علل الرشايع ): 87) / الباب 49). 

))) بحار األنوار 8: ))) )الطبعة احلجرية( عن إرشاد القلوب.
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»ثّم أخذْت عّل عهدًا  قال )يف حديث(:  السالم  املؤمنني عليه  أمري  أنَّ  الصادق  اإلمام 
ة، َومَن الرَجال  ا إَِذا ُتوّفيْت ال ُأعلم أَحَدًا إاّل ُأمَّ َسَلمة زوج رسول اهلل وأمَّ َأَيَمن وفضَّ أنَّ
َر بن يارس واملقداَد وأباَذَر وحَذيَفة،...  ابنّيها وعبد اهلل بن عّباَس َوَسلاَمَن املحمدي َوَعامَّ

وقالت:... وال ُتدفنّي إالَّ َلياًل وال تعلم أحدًا َقربي«.))) 

توظيف ال�سعر يف بيان ظلم ال�سلطة احلاكمة

للشعر مكانة خاصة يف التأثري عىل قلوب الناس، وخاصة يف الفرتة التي عاشت فيها 
الزهراء عليها السالم، ولذلك استخدمت الشعر يف بيان عمق مظلومّيتها، وجتلية مدى 

فداحة املصائب التي لقيتها.

ا  ومع أنَّه مل ُيعهد عن الزهراء عليها السالم قبل وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أهنَّ
نظمت شعرًا، لكنّها نفثة القلب املحزون وزفرات الفاقد الواله التي انسابت عىل الشفاه 
بل  أباها، وذرفت مع كّل كلمة دمعة -  الزهراء  ندبت  املآقي.  املنسابة من  الدموع  مع 
بغياب   - عنها  احتجب  فقد  به،  فجيعتها  عظم  مصدوع  بقلب  إليه  وشكت   - دموعًا 
أبيها املرسل - كّل اخلري، ولقيْت ما مل يلقه أحد من العرب والعجم، وُصّبت عليها من 
املصائب ما لو ُصّب مثله عىل األيام املرشقة الستحالت ليايل مظلمة مدهلّمة. لعّل الشعر 
كان يف تلك املرحلة من حياة الزهراء عليها السالم أقرب يف التعبري عن خلجات نفسها 
من النثر! ولعّل لئاىلء الدموع املتناثرة من أعني الزهراء عليها السالم انتظمت - لوحدها 
- يف عقد شعرّي دون أن تتقّصد الزهراء قول الشعر! لقد وعدْت )ُأمُّ أبيها( أن جتعل 

حزهنا بعد أبيها مؤنسًا هلا، وأن جتعل الدمع املنثال وشاحها الذي تّتشح به! 

))) دالئل اإلمامة للطربي: ص 45.
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»ملا  السالم قالت:  املفيد عن زينب بنت عيل بن أيب طالب عليهام  الشيخ  )- روى 
اجتمع رأي أيب بكر عىل منع فاطمة عليهام السالم فدك والعوايل، وأيست من إجابته هلا، 
عدلت إىل قرب أبيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فألقت نفسها عليها وشكت إليه ما فعله 
القوم هبا، وبكت حتى بّلت تربته عليه السالم بدموعها وندبته«، ثم قالت يف آخر ندبتها:

وهنبثة ــاٌء  ــبـ أنـ ــدك  ــع ب كـــان  اخلطُبقـــد  تكثر  مل  شاهَدها  كنَت  لو 

وابلها األرض  فــْقــَد  فقدناك  ُنكبواإّنــا  فقد  فاشهدهم  قوُمك  واختّل 

يؤنسنا بــاآليــات  كــان جــربيــُل  حُمتجبقــد  اخلــري  فــكــّل  ــا  عــنّ فغبَت 

به ُيستضاء  ونـــورًا  ــدرًا  بـ الكتبفكنَت  العّزة  ذي  من  ينزل  عليك 

بنا ــّف  ــخ ــُت واس ــاٌل  ــ رج ُمغتَصبجتّهمتنا  ــري  اخل وكـــّل  النبي  بعد 

حامتنا ُظــلــم  املـــتـــوّل  ينقلبســيــعــلــم  ســوف  ــى  أّنـ القيامة  يــوم 

أحــٌد ــلــقــه  َي مل  ــذي  ــ ال لقينا  عــربفــقــد  وال  عــجــم  ال  الـــربّيـــة  مــن 

)))فسوف سنبكيَك ما ِعشنا وما بقيْت سكب  لــه  بتهامٍل  العيون  لنا 

)- أخرج السهييل والنويري أنَّه )ملا تويّف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وُدفن ورجع 
املهاجرون واألنصار إىل رحاهلم ورجعت فاطمة إىل بيتها اجتمع إليها نساؤها، فقالت:

شــمــُس الــنــهــار وأظــلــم الــعــراِناغــــرّب آفـــــاُق الـــســـامء وُكـــــّورت

كئيبٌة الــنــبــّي  بــعــد  ــن  م ــاألرض  ــ ــًا عــلــيــه كـــثـــرية الــّرجــفــانف ــفـ أسـ
الرابع. وقد عزا البعض األبيات - أو بعضها - إىل صفية بنت عبد املطلب أو إىل  ))) أمايل املفيد: ص)4، املجلس 
صفية بنت أثاثة أو إىل هند بنت أمامة أو إىل رقية بنت صفية، لكّن املجمع عليه هو أنَّ الزهراء عليها السالم متّثلت 
هبذه األبيات - أو ببعضها - يف ندبتها ألبيها صىل اهلل عليه وآله. انظر للمزيد: خمترص بصائر الدرجات حلسن بن 
سليامن احليل: ص)9)؛ اهلداية الكربى للحسني بن محدان اخلصيبي: ص406؛ دالئل اإلمامة البن جرير الطربي 
الشيعي: ص8))؛ الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس: ص65)؛ رشح هنج البالغة البن 

ميثم البحراين 5: 06).
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ــا ــرهب وغ ــاد  ــبـ الـ رشُق  ــامنفــلــيــبــكــه  ــٌر وكـــــــّل يـ ــ ــ ولـــتـــبـــكـــه م

ــعــظــم جـــّوه ــانولــيــبــكــه الـــّطـــوُد امل ــ واألرك األســتــار  ذو  والــبــيــت 

ــارك ضــوؤه ــب ــل امل س ــرُّ ــا خــاتــم ال ــرآني ــقـ ــّزُل الـ ــ ــن ــ ــك م ــي ــل صــــّى ع

ــك مــائــًا ــرأس ــا ل ــداؤك م ــ ــادة الــوســنــان)))نــفــي ف ــدوك وسـ ــ مــا وّس

)- أخرج ابن شهر آشوب أنَّ الزهراء عليها السالم قالت:

الثرى أطــبــاق  حتــت  للُمغّيب  ــل  وندائياُق رصختي  تسمع  كنَت  إن 

ـــا ــو َأنَّ ــي مــصــائــٌب ل ــّبــْت ع ـــُ ليالياصـــ رِصن  ــام  ــ األي ــى  ع ــت  ــّب ُص

حممد بظّل  ــًى  مح ذاَت  كنُت  مجالياقــد  ــان  وك َضــيــٍم  مــن  أخشى  ال 

وأّتقي للذليل  أخـشع  ــافــاليـــوم  ــي ــردائ ــي ب ــامل ــع ظ ــ ضــيــمــي وأدفـ

ليلِها يف  ــٌة  ــري ــم ق ــكــت  ب ــإذا  ـــ ـــ صباحياف بكيُت  غصن  عى  شجنًا 

مؤني بعدَك  الـحزن  وشاحيافـألجعلّن  فيك  الــدمــع  وألجــعــلــّن 

ــة أمحــد ــرب ــّم ت ــن شـ ــى َمـ ــاذا ع ـــ غواليا)))مـــ الزمان  مدى  يشّم  ال  أن 

4- وأخرج ابن شهر آشوب أنَّ الزهراء عليها السالم قالت:

ــي ــت ــل ــق ــك الــــنــــاظــــُركـــــنـــــَت الـــــــســـــــواد مل ــ ــي ــ ــل ــ ــي ع ــ ــك ــ ــب ــ ي

ــدك فــلــيــُمــْت ــ ــع ــ ــاء ب ــ ــ ــن ش ــ ــ ــت ُأحـــــــــــاذر)))َم ــنـ فــعــلــيــك كـ

5-وأخرج هلا أيضًا عليها السالم:

))) الروض األنف للسهييل 4: 75)؛ هناية األرب يف فنون األدب للنويري 8): 404.
))) مناقب آل أيب طالب ): 08).
))) مناقب آل أيب طالب ): 08).
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وأرسعْت إلينا  الدنيا  نفَسك  ونادْت: أال جّد الرحيل وودعت)))نعْت 

6-وأخرج هلا عليها السالم وقد ضمنت أبياتًا ومتثلت هبا:

بظّله ألــوذ  جبًا  ل  كــنَت  ــاِحقـــد  ض ألجـــرد  ُتسلمني  ــيــوم  ــال ف

ل عشت  ما  محّيتي  جــار  كنت  جناحيقد  يريش  مــن  بعدك  والــيــوم 

ــه ــريف وأعــلــم أنَّ فـــواريس وساحيوأغــــّض مــن طـ قــد مــات خــرُي 

العزا فأسلمني  منّيته  ــون جــواحــيحـــرْت  ــن ومتــّكــنــت ريـــب امل

ريـــَش جناحه ــيَّ  ــراُب ع ــغ ال ــاحنــر  ــ ــه ورم ــوف ــي ــني س ــُت بـ ــل ــظــل ف

ويغتدي يـــروح  ــن  َم ألعــجــب  ورواحإين  بـــكـــوره  بـــني  واملــــــوت 

وأّتقي للذليل  أخــضع  بـــالـــراحفـــاليوم  ظـــاملـــي  وأدفـــــــع  ذّل 

هبا شــجــنــًا  قــمــريــٌة  بــكْت  صباحيوإذا  بكيُت  غــصــٍن  عــى  لــيــًا 

ــل يب ــ ــا ح ــ ــى م ــ ــربين ع ــ ــاهلل صـ ــ مصباحي)))فـ انطفى  قد  النبي  مات 

7- وأخرج الشيخ اخلوئي يف منهاج الرباعة َأنَّ فاطمة عليها الّسالم قالت يف رثائه 
صىلَّ اهلل عليه وآله: 

باكيًا قربك  زرُت  شوقي  اشتّد  جمــاويبإذا  أراك  ال  وأشــكــو  ــوح  ــ أن

البكا علَّمتني  الّصحراء  ساكَن  املصائبفيا  مجــيــع  ــاين  ــس أن ــُرك  ــ وِذكـ

ُمغّيبًا ــّراب  الـ يف  عنّي  كنَت  فام كنَت عن قلب احلزين بغائب)))فــإن 

8-وأخرج الشيخ اخلوئي يف منهاج الرباعة أبياتًا هلا صلوات اهلل وسالمه عليها أيضًا:

))) مناقب آل أيب طالب ): 09).

))) مناقب آل أيب طالب ): 09).
))) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة حبيب اهلل اخلوئي )): 50).
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ــُره ِذكـ قـــّل  مــّيــت  ــًا  ــوم ي مـــات  أزيــدإذا  واهلل  ــات  مـ قــد  أيب  وِذكــــر 

بيننا ــوت  ــ امل ــرق  فـ ــا  مّلـ ـــرت  ــذكَّ ــي حمــّمــدتـ ــب ــنّ ــال ــي ب ــف فــعــّزيــت ن

سبيلنا ــامت  ــ املـ إّن  ــا  هلـ ومن مل يمْت يف يومه مات يف غد)))فــقــلــت 

ــالم  ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــرشون( رشح خطب ــل الع ــيأيت يف )الفص ــول: س أق
ــامن. ــايض النع للق

الدرو�ض امل�ستخل�سة

وّظفت الزهراء عليها السالم مجيع إمكاناهتا يف مواجهة االنحراف الذي حصل يف 
ة اإلسالمّية، فحرف املسرية اإلسالمّية عن النهج الذي اختّطه هلا نبي الرمحة  قيادة األُمَّ
عىل  للوصاية  مؤّهلني  غري  أشخاص  السلطة  رأس  إىل  تسلل  فقد  وآله.  عليه  اهلل  صىل 
الدين واملسلمني، نزل الوحُي املبني بعزل أّوهلم وحرمانه عن تبليغ بضع آيات من سورة 
براءة، ونزل األمر الرّباين عىل النبي صىل اهلل عليه وآله بأنَّه ال يبّلغ هذا األمر إالَّ أنت أو 
رجٌل منك! فبعث النبي صىل اهلل عليه وآله أمرَي املؤمنني عليًا عليه السالم خلف األّول 
وأمره أن يأخذ منه آيات سورة براءة فيقرأها عىل مرشكي مّكة. وإذ مل يئتمن الوحُي )أبا 
بكر( عىل تبليغ بضع آيات من سورة واحدة، فهل يئتمنه عىل تبليغ القرآن كّله والرشيعة 

بأرسها؟!

عرفت )ُأمُّ أبيها( عليها السالم عمق اخلطر املحدق بالدين وأهله، فتحّركت ضمن 
وعارضت  واحتّجت  وأهله،  االنحراف  وواجهت  الرشيعة،  هلا  رسمتها  التي  احلدود 
هلا  يستجب  مل  فلام  النرصة،  تسأهلم  األنصار  بيوت  عىل  بعلها  مع  ودارت  وحّذرت، 

))) منهاج الرباعة )): 50).
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عن  والنهي  باملعروف  األمر  مسرية  واصلت  بل  تتذّرع،  ومل  تتقاعس  ومل  تكّف  مل  أحد 
تدعى يف اصطالحنا احلارض  ُأخرى  بوسائل  االنحراف  املنكر، وجاهدت يف تصحيح 

بـ)املعارضة السلبّية(.

وّظفت الصّديقة الطاهرة يف مسريهتا البياَن، فأفادت منه يف إيصال صورة جلّية عن 
مدى )الظلم( الذي تعّرض له أهُل البيت عليهم السالم - والزهراء عليها السالم يف 
طليعتهم - من ِقبل السلطة وأزالمها، وبّينت بام ال مزيد فوقه أنَّ األُّمة ستحصد وشيكًا 
الثامر الفّجة املّرة لتقاعسها عن نرصة الدين، وأنَّ الفتنة التي نشبت رسعان ما سترتعرع 
ومتّد جذورها إىل كّل مفاصل احلياة االجتامعية، وأنَّ الندم املتأّخر لن ُيغني يف تاليف ما 

فرط واهندم وتالشى. 





الف�صل الثالث ع�صر

املدر�سة الفاطمية للتعليم 
والتعّلم
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ِعلم الزهراء فاطمة عليها ال�سالم

قـال الكجـوري يف )اخلصائـص الفاطمّيـة(: يف تفسـري فـرات عنـه عليـه السـالم 
﴾: »فاطمة من نسـاء العاملني«؛ ﴿يُوَقـدُ مِنْ شَـجَرَةٍ  قـال: ﴿َكَأنَّهَـا َكوَْكـبٌ دُرِّيٌّ

ةٍ َل شَـرْقِيَّةٍ وََل َغرْبِيَّـةٍ﴾ قـال: »ال هيودّيـة وال نرصانّيـة«؛  مُبَارََكـةٍ َزيُْتونـَ

﴿يََكادُ َزيُْتهَا يُضِيءُ﴾: »يكاد العلُم ينبع منها سالُم اهلل عليها«.

عن  الشافعّي،  املغازيل  ابن  عن  الطرائف  كتاب  يف  طاووس  ابُن  السيد  مثله  وروى 
اإلمام احلسن عليه السالم؛ والعاّلمُة يف كشف احلق عن احلسن البرصّي؛ وابُن البطريق 

عن املناقب البن املغازيل.

فاطمة  علم  من  السالم(  )عليهم  املعصومني  األئّمة  علم  أّن  تبنّي  التفسري  وهبذا 
الزهراء عليها السالم كالزيت يعرص من الزيتونة، حيث ُيفاض العلم من أعىل مراقي 
النبّوة عىل فاطمة الطاهرة مبارشة بدون نزول َمَلك مقّرب، واألئّمة الطاهرون عليهم 
األئّمة،  املقدس سببًا لوجود كّل واحد من  يتكّلمون عنها. فكام كان وجودها  السالم 
فكذلك كان ِعلمهم يفاض عليهم بواسطتها. ويظهر من قوله تعاىل ﴿يُوَقدُ مِنْ شَجَرَةٍ 
السالم  عليهم  األطهار  األئّمة  علوم  وأّن  الرسول،  من  فاطمة  علم  أّن  مُبَارََكةٍ﴾))) 
من فاطمة عليها السالم. ويف هذا كامل الرشف لتلك املخّدرة وغاية التمجيد يف العلم 

املوهوب هلا عليها السالم.

ومّلا كان علم فاطمة عليها السالم منسّيًا يف هذا الزمان، أفردت له خصيصة خاصة 

))) سورة النور: اآلية 5).
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للكالم عنه، وذكرت األخبار الداّلة عىل إحاطتها بالعلوم الدينّية واملعارف احلّقة، وأهّنا 
عاملة بام يف األرض والسامء. ففاطمة الزهراء مشكاة علوم آل حممد عليهم السالم، فكام 
فاطمة  بعلوم  فكذلك  يَهَْتدُونَ﴾)))،  هُمْ  ﴿وَبِالنَّجِْم  النجوم  ضوء  من  النّاس  يستفيد 

هيتدون، فتأّمل انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل))). 

الزهراء عليها ال�سالم اأ�سوة اجلهاد يف اكت�ساب العلم

حّث اإلسالم عىل اكتساب العلم واملعرفة، وعّد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله طلب 
العلم فريضة واجبة عىل كل مسلم ومسلمة، مل يفرق يف ذلك بني صغري وكبري، وال بني 
ذكر وُأنثى؛ كام َأنَّه وّسع اإلطار الزمني هلذه الفريضة، حيث جاء عن النبي صىل اهلل عليه 
وآله »اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد«. وقد عدَّ اإلسالم أنَّ منزلة العامل منزلة رفيعة ال 
تقاس هبا منزلة غري العامل؛ قال جل وعال ﴿ُقْل هَْل يَسَْتِوي الَّذِينَ يَعَْلمُونَ وَالَّذِينَ َل 
يَعَْلمُونَ﴾))). وقد وردت أحاديث كثرية يف منزلة العامل وطالب العلم، وجاء فيها أنَّ 
املرء ال يزال ُيدعى عاملًا ما دام يطلب العلم، فإذا ظّن أنَّه قد علم، فقد جهل. كام جاء 
وردت  كام  العلم.  لطالب  تستغفر  ا  وأهنَّ العلم  لطالب  أجنحتها  تضع  املالئكة  أنَّ  فيها 
أحاديث كثرية يف احلث عىل بذل العلم وتعليمه، وجاء فيها أنَّ لكل يشء زكاة، وزكاة 
العلم نرُشه. وقد أرشد القرآن الكريم الناس إىل أصل عام عقالئي، وهو وجوب رجوع 
ْكِر إِنْ ُكنُْتمْ َل تَعَْلمُونَ﴾)4)، وقال  اجلاهل إىل العامل؛ قال تعاىل ﴿َفاسَْأُلوا َأهَْل الذِّ

))) سورة النحل: اآلية 6).
))) اخلصائص الفاطمية للكجوري ): 49). 

))) سورة الزمر: اآلية 9.
)4) سورة النحل: اآلية )4؛ سورة األنبياء: اآلية 7.
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تعاىل حكاية عن إبراهيم اخلليل عليه السالم يف خطابه لعّمه آزر ﴿إِنِّي َقدْ جَاءَنِي مِنَ 
الْعِْلِم مَا َلمْ يَْأتِكَ َفاتَِّبعْنِي﴾))).

وإذا كان املعّلـم هـو رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه، وكان التلميذ بضعتـه ورحيانته 
فاطمة سـيدة نسـاء العاملني عليها السـالم، فال ريب أنَّ هـذا التعليم والتعّلم سـيكونان 
يف صورهتـام النموذجيـة املثـىل. يقول اإلمـام الصـادق عليه السـالم »ما أعلـم أنَّ أحدًا 
كان أكثـر عنـد رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله مـن فاطمة عليهـا السـالم، وال أفضل مما 
عّلمهـا أبوهـا حممد بـن عبد اهلل صـىل اهلل عليه وآله«، ونالحـظ يف هذا املجـال أنَّ النبي 
صـىل اهلل عليـه وآلـه كان يأمـر الزهراء عليها السـالم بأحكام النسـاء، فتأمـر هي بذلك 
املؤمنـات وتنقـل إليهـن ذلـك العلـم. وكـام أنَّ اخلطـاب اإلهلـي كان يف بعـض جوانبه 
ة اإلسـالمية، فإنَّ خطاب  موجهـًا إىل رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله باعتباره مـرآة لأُلمَّ
النبـي صـىل اهلل عليـه وآله لفاطمـة عليها السـالم كان بوصفها مـرآة للنسـاء املؤمنات؛ 
وإالَّ فإنَّنـا نعلـم يقينـًا أنَّ الزهـراء عليهـا السـالم كان علمهـا لدنّيـًا من قبـل اهلل تعاىل، 
شـأهنا يف ذلـك شـأن رسـول اهلل وأمري املؤمنـني واألئمـة األطهـار عليهم مجيعًا سـالم 
اهلل تعـاىل، حيـث كانـوا مجيعـًا أنـوارًا حمدقـني بعـرش اهلل تعـاىل، وهـم الذيـن عّلمـوا 
املالئكـة التسـبيح والتهليـل. كـام أنَّ الروايـة عن رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله تشـهد 
للزهـراء عليهـا السـالم بمنزلتهـا يف العلـم. قـال الصـادق املصـدق »أنا ميـزان العلم، 
تـي عموده«،  وعـّل كّفتاه، واحلسـن واحلسـني خيوطـه، وفاطمة عالقتـه، واألئمة من ُأمَّ
يشـهد عـىل كالمنـا مـا ورد مـن أنَّ رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآله قـال لفاطمـة عليها 
الّسـالم: »اشـهدي ذبـح ذبيحتـك، فـإنَّ أول قطـرة منهـا يكّفـر اهلل هبا كّل ذنـب عليك 

))) سورة مريم: اآلية )4.
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وكل خطيئـة عليـك«. فسـمعه بعض املسـلمني فقـال: يا رسـول اهلل! هـذا ألهل بيتك 
خاّصـة أم للمسـلمني عامة؟ قـال: »إنَّ اهلل وعدن يف عـرتيت أالَّ ُيطعم النـار أحدًا منهم، 

عامة«.)))  للنـاس  هذا 

ماذا نستنبط حني يطرق سمعنا أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله خيرّي ابنته - وقد طرقته 
لياًل حني أصابت بعلها أمرَي املؤمنني عليه السالم شّدة - بني أن يعطيها مخس أعنز أو 
تعلم  السالم  فتختار عليها  السالم،  إّياهن جربئيل عليه  يعّلمها مخس كلامت عّلمه  أن 
الكلامت وترجع إىل زوجها اجلائع مبتهجة وتربه باخلرب، فيقول عليه السالم هلا: »خري 
للتعّلم،  األروع  املثل  يرضبان  السالم  عليهام  وبعلها  الزهراء  إنَّ  أّيامك«!  خري  أّيامك، 
ويرّدان عىل تساؤل )ماذا يفعل اجلائع بتعّلم العلم؟!( ببيان أنَّ املكسب احلقيقي للفرد 

املسلم هو بتعّلم العلم وتربية الروح وتنمية العقل، وليس بملء البطن وسّد اجلوعة.

أمــا مدرســة التعليــم الفاطميــة فقــد حتدثنــا عنهــا شــيئًا يف الفصــل الثامــن ضمــن 
ــاك  ــظ أنَّ هن ــّيق أن نالح ــن الش ــالم. وم ــا الس ــة عليه ث ــراء املحدِّ ــن الزه ــكالم ع ال
ــال،  ــوة بالرج ــكام ُأس ــث واألح ــم احلدي ــىل تعل ــي ع ــن النب ــاء يف زم ــن النس ــة م هلف
حتــى أنَّ ِمــن النســاء َمــن شــكت إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه مــن أنَّ الرجــال 
ذهبــوا واســتأثروا بحديــث رســول اهلل، وطلبــن منــه صــىل اهلل عليــه وآلــه أن يعــل 
هلــن يومــًا يعّلمهــّن فيــه ممــا عّلمــه اهلل تعــاىل. وقــد اســتنتج العالمــة الطباطبائــي مــن 
حديــث أســامء بنــت يزيــد ونظائــره احلاكيــة عــن دخــول النســاء عــىل النبــي )صــىل 
اهلل عليــه وآلــه(، وتكليمهــن إيــاه فيــام يرجــع إىل رشائــع الديــن وخمتلــف مــا قــرره 
اإلســالم يف حقهــن، َأنَّ بإمــكان النســاء مراجعــة ويل األمــر يف حــّل مــا قــد يشــكل 

))) املحاسن: ص 67؛ بحار األنوار 96: 88) /ح 59، عن املحاسن.
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ــور  ــاص باألُم ــاب واالختص ــورات باحلج ــن مأم ــن كوهن ــم م ــىل الرغ ــن، ع عليه
املنزليــة مــن شــؤون احليــاة غالبــًا.))) 

لتشمل  فاتسعت  التعليمية،  مدرستها  السالم  عليها  فاطمة  الزهراء  وّسعت  لقد 
املؤمنات، بل شملت الشيعة قاطبة، حيث كانت تعاليم الزهراء عليها السالم وسريهتا 
خضم  يف  األمينة  السالكة  الطريق  وشيعتها  حمبيها  أمام  ينري  الذي  املنار  هي  العطرة 
منعطفات احلياة وظلامت شبهها وفتنها. وإنَّ نظرة رسيعة إىل خطب السيدة زينب عليها 

ها الزهراء عليها السالم.  السالم كفيلة أن تظهر آثار الرتبية الفّذة أُلمِّ

))) انظر تفسري امليزان للعالمة الطبطبائي 4: 89.
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التعليم النبوي لفاطمة عليها ال�سالم

مل ُيعلم ر�سول اهلل اأحدًا اأف�سل مما عّلمه ابنته وب�سعته الزهراء 

شهادة من اإلمام الصادق عليه السالم أنَّ فاطمة الزهراء كانت مالزمة لرسول اهلل 
أحدًا  وأنَّ  منها،  أكثر  وآله  عليه  اهلل  صىل  عنده  يكن  مل  أحدًا  وأنَّ  وآله،  عليه  اهلل  صىل 
الطاهرة عليها  تعلمته منه بضعته  يتعّلم من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أفضل مما  مل 
السالم. وبوّدي يف هذا املجال اإلشارة إىل كالم موسى عليه السالم مع العبد الصالح 
﴿هَْل َأتَِّبعُكَ عََلى َأنْ ُتعَلِّمَِن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾)))، التي ناقش علامؤنا األبرار املعاين 
الكبرية التي تنطوي عليها يف آداب التعليم، فقد جعل موسى عليه السالم نفسه بمنزلة 
)التابع( ملن يريد التعّلم منه، ثم إنَّه استأذنه يف التعّلم منه، ثم إنَّه اعرتف ملعّلمه بالِعلم، 
وجعل نفسه بمنزلة اجلاهل املتعّلم التابع من غري منازعة، ثم إنَّه طلب منه تعليمه )ممّا 
يعلم( أي بعض ما يعلم، ومل يشرتط عليه تعليمه كّل ما يعلم، ثم إِنَّه طلب منه اإلرشاد، 

ليكون تعّلمه هادفًا للرشد والتكامل))).

ومع إيامننا بأنَّ الزهراء عليها السالم عاملة بالعلم اللديّن، لكننا نتعّلم منها آداب )مالزمة 
ا تعّلمت من أبيها املرسل ما مل يتعّلم أحٌد أفضل منه! العامِل( و)التواضع له(، وأهنَّ

روى صفوان قال: دخل حممد بن عيل احللبي عىل أيب عبد اهلل عليه السالم يف يوم 
اجلمعة فقال له: تعّلمني أفضل ما أصنع يف مثل هذا اليوم. 

أكثر عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من  أنَّ أحدًا كان  أعلم  ما  »يا حممد!  فقال: 

))) سورة الكهف: اآلية 66.
))) انظر التفصيل يف )منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد( للشهيد الثاين: ص 7)).
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فاطمة عليها السالم، وال أفضل مما عّلمها أبوها حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وآله«؛ ثم 
عّلمه عليه السالم ما يصنع يف يوم اجلمعة.)))

النبي ياأمر فاطمة باأحكام الن�ساء فتاأمر بها املوؤمنات

لقد كانت الزهراء عليها السالم طاهرة مطهرة ال ترى ما ترى النساء، شهد هلا بذلك 
رّب العّزة يف آية التطهري، وشهد هلا أبوها صىل اهلل عليه وآله يف قوله »إنَّ ابنتي فاطمة حوراء 
ا مل حتض ومل تطمث«))). واملفهوم من الرواية املقبلة أنَّ رسول اهلل كان خياطب  آدمية ألنَّ
ابنته بأنَّ تكليف املرأة هو قضاء الصيام دون قضاء الصالة، وأنَّ بضعة الرسول كانت تنقل 

ذلك اخلطاب إىل املؤمنات، من دون أن تكون عليها السالم خماطبًة به شخصيًا.

روى الكليني بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السالم عن قضاء احلائض 
الصالة ثم تقيض الصوم؟ قال: »ليس عليها أن تقيض الصالة وعليها أن تقيض صوم شهر 
رمضان«؛ ثم أقبل عيل وقال: »إنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله]كان[ يأمر بذلك فاطمة 

عليها السالم، وكانت تأمر بذلك املؤمنات«))).

فاطمة ت�سكو اإىل ر�سول اهلل بع�ض اأمرها فيعّلمها حديثًا

نالحظ يف الروايات املقبلة ظاهرة جديرة باالهتامم، وهي أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله كان يعّلم بضعته علاًم جديدًا نافعًا كّلام أجلأهتا الرضورة إىل أن تشكو ألبيها العناء 
الذي كانت تلقاه يف معيشتها، وكانت الزهراء عليها السالم ترّس وتفرح هبذا النوع من 

))) مصباح املتهجد - الشيخ الطويس: ص 8)) - 9)).
))) تاريخ بغداد )): )))؛ كنز العامل للمتقي اهلندي )): 09) /ح6))4).

))) الكايف للشيخ الكليني ): 04) - 05).
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يعّلمها شيئًا آلخرهتا  أن  بني  أبوها  الِعلم حني خيريها  كانت تتار  ا  إهنَّ بحيث  املعاملة، 
أو يعطيها شيئًا لُدنياها. علينا أن نتعّلم من هذه املدرسة التعليمية الفريدة كيف نتعامل 
مع األُمور املعنوية الباقية ونفّضلها عىل األُمور املادية الزائلة، وأن نقّوي يف أنفسنا حّب 

العلم وحّب التعليم والتعّلم.

روى الكليني بإسناده عن زرارة، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »جاءت فاطمة 
عليهام السالم تشكو إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بعض أمرها، فأعطاها رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله كريسة وقال: تعّلمي ما فيها! فإذا فيها َمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
فال يؤذي جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلُيكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهلل 

واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليسكت«))).

فاطمة عليها ال�سالم: ذهبُت للدنيا وجئُت بالآخرة 

تطرق الزهراء عليها السالم باب أبيها ليالً - وقد أمّض هبا اجلوع - يف وقت مل تعّوده 
ا جاءت حلاجة ماّسة، ويستمع إىل سؤال بضعته ورحيانته  قبالً أن تزوره فيه، فيعلم النبي أهنَّ
وهي تكنّي عن حاجتها »يا رسول اهلل، ما طعام املالئكة؟«، فيجيب النبي وهو ُيارهيا وقد 
علم مرادها: »التحميد«؛ ثم تعود ابنة الكرام تسأل »ما طعامنا؟! نحن يا أبت لسنا مالئكة 
- وإن كنّا أفضل من املالئكة - لتكتفي أبداننا بالتحميد، وإنَّ الشّدة التي أصابتنا قد أذاقتنا 
مرارة اجلوع بحيث أجلأتنا إليك«! خُيرّي النبي حبيبته الزهراء بني أن ُيعطيها مخس أعنز تدّر 
عليها من ألباهنا ما يسّد عليها وعىل زوجها وابنيها أمل اجلوع وبني أن ُيعّلمها مخس كلامت 
جاء هبّن جربئيل! ومل ترتدد الزهراء يف االختيار، ونست - أو تناست - أمل اجلوع ومرارته 

))) الكايف ): 667.
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ا  واختارت الثواب األُخروّي الباقي وفّضلته بال تردد عىل الطعام الدنيوّي الفاين، بحيث إهنَّ
عادت إىل بيتها وقالت ألمري املؤمنني عليه السالم »ذهبُت للدنيا وجئُت باآلخرة«؛ فقال 

أمري املؤمنني عليه السالم: »خري أيامك، خري أيامك«!

عن سويد بن غفلة قال: أصابت أمري املؤمنني عليًا عليه السالم شدة، فأتت فاطمة 
»أسمع  فقال:  الباب  فدقت  ]وآله[وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  لياًل  السالم  عليها 
فقال  فدخلت،  الباب  هلا  ففتحت  وانظري«.  )قومي(  أيمن  ُأمَّ  يا  بالباب  حبيبتي  حّس 
فاطمة  فقالت  مثله«؟  تأتيننا يف  ما كنت  »لقد جئتنا يف وقت  وآله سلم:  عليه  اهلل  صىل 
عليها السالم: »يا رسول اهلل ما طعام املالئكة عند رهبا«؟ فقال: »التحميد«؛ فقالت: »ما 
طعامنا«؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »والذي نفيس بيده ما اقتبس يف آل حممد 
شهرًا نار، اختاري: آمر لك بخمس أعنز أو أعلمك مخس كلامت عّلمنيهن جربئيل عليه 
السالم«؟ قالت: »يا رسول اهلل، ما اخلمس الكلامت«؟ قال: »يا رّب األّولني واآلخرين، 
ويا خري األّولني واآلخرين، ويا ذا القّوة املتني، ويا راحم املساكني، ويا أرحم الرامحني« 
ي ما وراءك يا  ورجعت، فلاّم أبرصها )أمري املؤمنني( عيل عليه السالم )قال:( »بأيب وَأمِّ
»خري أيامك،  »ذهبُت للدنيا وجئُت باآلخرة«؛ قال عيل عليه السالم:  فاطمة«؟ قالت: 

خري أيامك«))).

النبي يعلم فاطمة عليهما ال�سالم الت�سبيح املعروف با�سمها

ويف حمّطـة ُأخـرى مـن حمطـات حيـاة الزهـراء عليهـا السـالم نراهـا تلجـأ ألبيهـا 
لتسـأله خادمـًا تعينها عىل سـقي املـاء وطحن الرحـى وإيقاد النـار، وكانت قـد أصاهبا 

))) الدعوات، لقطب الدين الراوندي: ص 47 - 48.
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مـن ذلك رضر شـديد بحيث اشـتكت مـن صدرها وبحيـث جملت يداها، لكن لسـاهنا 
مل يطاوعهـا لتبـوح بحاجتهـا ألقـرب النـاس إليها أمـام بعـض أصحابه، ثم جـاء النبي 
إليهـا وخرّيهـا بـني أن يعطيهـا خادمـًا ُتعينهـا وبـني أن ُيعّلمهـا وزوجهـا مـا هـو خرٌي 
هلـام مـن اخلـادم، فلاّم عّلمهـا التسـبيح الذي ُعرف باسـمها مأل نفسـها الرضـا والغبطة 

حتـى قالت ثالثـًا »رضيـُت عن اهلل ورسـوله«.

فاطمة  وعن  عني  ُأحّدثك  »أال  سعد:  بني  من  لرجل  قال  أنَّه  الّسالم  عليه  عيل  عن 
ا استقت بالقربة حتى  ا كانت عندي وكانت من أحّب أهله إليه، وإنَّ عليها الّسالم؟ إنَّ
أّثر يف صدرها، وطحنت بالرحى حتى جملت يداها، وكسحت البيت حتى اغرّبت ثياهبا، 

وأوقدت النار حتت القدر حتى دكنت ثياهبا، فأصاهبا من ذلك رضر شديد«.

»فقلت هلا: لو أتيِت أباك فسألتيه خادمًا يكفيك رّض ما أنت فيه من هذا العمل. فأتت 
النبي صىّل اهلل عليه وآله، فوجدت عنده حّداثًا؛ فاستحيت فانرصفت. قال: فعلم النبي 

ا جاءت حلاجة«. صىّل اهلل عليه وآله أنَّ

قـال: »فغـدا علينـا رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه ونحـن يف لفاعنا، فقال: السـالم 
عليكم! فسـكتنا واسـتحيينا ملكاننا. ثم قال: السـالم عليكم، فسـكتنا. ثم قال: السـالم 
عليكـم. فخشـينا إن مل نـرّد عليـه أن ينـرصف، وقـد كان يفعل ذلك؛ يسـّلم ثالثـًا، فإن 

ُأذن لـه وإال انرصف«.

»فقلت: وعليك السالم يا رسول اهلل؛ ادخل. فلم يعُد أن جلس عند رؤوسنا، فقال: 
يا فاطمة، ما كانت حاجتك أمس عند حممد«؟

ُأخربك  واهلل  أنا  فقلت:  رأيس  فأخرجت  قال:  يقوم.  أن  ُنجبه  مل  إن  »فخشيت  قال: 
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بالقربة حتى أّثرت يف صدرها، وجّرت بالرحى حتى جملت  ا استقْت  يا رسول اهلل. إنَّ
ثياهبا.  دكنت  حتى  القدر  حتت  وأوقدْت  ثياهبا،  اغرّبت  حتى  البيت  وكسحْت  يداها، 

فقلت هلا: لو أتيت أباك فسألتيه خادمًا يكفيك رّض ما أنت فيه من هذا العمل.

قال: أفال أعّلمكام ما هو خري لكام من اخلادم؟ إذا أخذمتا منامكام فسّبحا ثالثًا وثالثني، 
وامحدا ثالثًا وثالثني، وكرّبا أربعًا وثالثني. قال: فأخرجت عليها الّسالم رأسها فقالت: 

رضيُت عن اهلل ورسوله صىّل اهلل عليه وآله - ثالث دفعات«))).

عن عيل بن أيب طالب عليه الّسالم، قال: »قالت فاطمة عليها الّسالم: يابن عّم، شّق 
عّل العمل والرحا، فكّلم رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله. قال هلا: نعم. فأتامها نبي اهلل صىّل 
بينهام. فقالت فاطمة  نائامن يف حلاف واحد، فأدخل رجليه  الغد ومها  اهلل عليه وآله من 

عليها الّسالم: يا نبي اهلل! شّق عّل العمل، فإن أمرت يل بخادم مما أفاء اهلل عليك.

ثالثًا  وامحدي  وثالثني،  ثالثًا  تسّبحني  ذلك؟  من  لك  ما هو خري  أعّلمك  أفال  قال: 
اهلل  بأنَّ  وذلك  امليزان،  يف  وألف  باللسان  مائة  فذلك  وثالثني؛  أربعًا  وكرّبي  وثالثني، 

يقول: ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ َفَلهُ عَشْرُ َأمْثالِها﴾)))، إىل مائة ألف«))).

أقول: لقد تعّلمت أمُّ أبيها عليها السالم هذا الدرس من أبيها فلم ترتك هذا التسبيح 
طوال حياهتا الرشيفة حتى ُعرف باسمها؛ كام تعّلم زوُجها أمري املؤمنني عليه السالم هذا 

التسبيح فلم يرتكه حتى يف حرب صّفني)4).

))) علل الرشائع ): 66) /ح )؛ بحار األنوار )4: )8 /ح 5، عن علل الرشائع.
))) سورة األنعام: اآلية 60).

))) جممع الزوائد 0): 46)؛ مسند أمحد بن حنبل ): 80.
)4) انظر ذخائر العقبى ملحب الدين الطربي ص06)؛ كنز العامل 5): 504 /ح)04)4.
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ر�سول اهلل ياأمر ابنته بال�سخاء 

السخاء من اخلصال التي حيّبها اهلل تعاىل، وقد روي عن اإلمام الصادق عليه السالم 

َلعَلى  ﴿إِنَّكَ  »يا حممد  له:  نبيه عليه السالم، أن قال  به  أنَّه )كان فيام خاطب اهلل تعاىل 

خُُلٍق عَظِيٍم﴾)))؛ قال: السخاء، وُحسن اخُللق«))). وروي عن النبي صىل اهلل عليه وآله، 
أنَّه قال: قال اهلل تعاىل: »هذا ِديٌن أرتضيه لنفيس، ولن ُيصلحه إالّ السخاء وُحسن اخُللق، 

فأكرموه هبام ما صحبتموه«))). 

روى حممـد بـن جريـر يف دالئـل اإلمامـة بإسـناده عـن حممـد بن احلسـن ابـن بنت 

إليـاس، قـال: حدثنـي أيب، قـال: حدثنـا عيل بن موسـى الرضـا، قال: حدثني موسـى 

ـه فاطمة  بـن جعفـر، عـن أبيـه جعفر بـن حممـد، عن جـده، عـن أبيه احلسـني، عـن ُأمِّ

)عليهـم السـالم(، قالـت: قـال يل أيب رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله: »إيـاك والبخل، 

فإنَّـه عاهـة ال تكون يف كريـم، إياك والبخـل، فإنَّه شـجرة يف النار، وأغصانـا يف الدنيا، 

فمـن تعّلـق بغصـن من أغصانـا أدخله النار؛ والسـخاء شـجرة يف اجلنـة، وأغصانا يف 

الدنيـا، فمـن تعّلق بغصـن من أغصانـا أدخله اجلنـة«)4). 

ــا  ــراء عليه ــخاء الزه ــن س ــامذج م ــارش ن ــع والع ــني التاس ــا يف الفصل ــد أوردن وق

ــا. ــالم وإيثاره الس

))) سورة القلم: اآلية 4.
))) األمايل للطويس: ص)0) /ح46/599.

))) حتف العقول، للحراين: ص45، يف قصار كلامته صىل اهلل عليه وآله.
)4) دالئل اإلمامة، ملحمد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص )7 /ح9.
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تعليم النبي ابنته دعاًء ل يدعو به اأحد اإل ا�ستجيب له

روى حممد بن جرير عن عبد اهلل بن احلسن، عن أبيه، عن جده احلسن ابن عيل، عن 
ه فاطمة بنت رسول اهلل عليهم السالم قالت: قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا  أمِّ
فاطمة، أال ُأعلمك دعاًء ال يدعو به أحد إال اسُتجيب له، وال حييك يف صاحبه سم وال 
سحر، وال يعرض له شيطان بسوء، وال ُترّد له دعوة، وُتقىض حوائجه كلها، التي يرغب 
الدنيا وما  هَلذا - واهللِ- أحّب إيل من  أبه،  يا  فيها عاجلها وآجلها؟ قلت: أجل  إىل اهلل 
فيها. قال: تقولني: يا اهلل، يا أعز مذكور وأقدمه قدمًا يف العزة واجلربوت. يا اهلل، يا رحيم 
كل مسرتحم، ومفزع كل ملهوف. يا اهلل، يا راحم كل حزين يشكو بثه وحزنه إليه. يا 
اهلل، يا خري من ُطلب املعروف منه وأرسعه إعطاء. يا اهلل، يا من ختاف املالئكة املتوقدة 
بالنور منه، أسألك باألسامء التي يدعوك هبا محلة عرشك ومن حول عرشك، يسبحون 
هبا شفقة من خوف عذابك، وباألسامء التي يدعوك هبا جربئيل وميكائيل وإرسافيل إال 
أجبتني وكشفت يا إهلي كربتي، وسرتت ذنويب. يا من يأمر بالصيحة يف خلقه فإذا هم 
حُتيي  أن  رميم،  وهي  العظام  به  حُتيي  الذي  االسم  بذلك  أسألك  ]حيرشون[،  بالساهرة 
املوت  لربيته  بالبقاء، وخلق  نفسه  يا من خّص  قلبي، وترشح صدري، وُتصلح شأن. 
الذي  باالسم  ما يشاء. أسألك  أمر، وأمره ماٍض عىل  فِعله قول، وقوله  يا من  واحلياة، 
بَرْدًا وَسَلَمًا  نَارُ ُكونِي  ﴿يَا  النار فاستجبت له وقلت:  ُألقي يف  دعاك به خليلك حني 
الطور األيمن فاستجبت  به موسى من جانب  الذي دعاك  إِبْرَاهِيمَ﴾)))، وباالسم  عََلى 
له دعاءه، وباالسم الذي كشفت به عن أيوب الرض، وُتبت به عىل داود، وسّخرت به 
به  الذي وهبَت  وباالسم  الطري.  منطق  والشياطني، وعّلمته  بأمره  الريح جتري  لسليامن 

))) سورة األنبياء: اآلية 69.
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به  الذي خلقت  القدس من غري أب. وباالسم  لزكريا حييى، وخلقت عيسى من روح 
العرش والكريس. وباالسم الذي خلقت به الروحانيني. وباالسم الذي خلقت به اجلّن 
واإلنس. وباالسم الذي خلقت به مجيع اخللق ومجيع ما أردت من يشء. وباالسم الذي 
قدرت به عىل كل يشء. أسألك هبذه األسامء ملا أعطيتني سؤيل، وقضيت هبا حوائجي. 

فإنَّه يقال لك: يا فاطمة، نعم نعم«))).

النبي يعلم فاطمة وبعلها دعاًء لدفع ال�سدائد
روى أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله علم عليًا وفاطمة عليهام السالم هذا الدعاء وقال 
هلام: »إن نزلْت بكام مصيبة أو خفتام جور السلطان أو ضّلت لكام ضالة، فأحسنا الوضوء 

وصّليا ركعتني وارفعا أيديكام إىل السامء وقوال: 
)يا عامل الغيب والرسائر، يا مطاع يا عليم، يا اهلل يا اهلل يا اهلل، يا هازم األحزاب ملحمد 
صىل اهلل عليه وآله، يا كائد فرعون ملوسى، يا ُمنجي عيسى من الظلمة، يا خُمّلص قوم نوح 
من الغرق، يا راحم عبده يعقوب، يا كاشف رُضّ أيوب، يا ُمنجي ذي النون من الظلامت، 
يا فاعل كّل خري، يا هاديًا إىل كل خري، يا داالً عىل كل خري، يا آمرًا بكل خري، يا خالق 
اخلري، يا أهل اخلريات، أنت اهلل رغبت إليك فيام قد علمَت وأنت عالم الغيوب، أسألك 

أن تصل عىل حممد وآل حممد( ثم اسأال احلاجة جُتاب إن شاء اهلل تعاىل«))).

النبي يعلم فاطمة عليها ال�سالم دعاًء لدفع الأرق

»إنَّ فاطمة عليها السالم شكت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه  عن عيل عليه السالم: 
وآله األرق، فقال هلا: قويل يا بنية: )يا مشبع البطون اجلائعة، ويا كايس اجلسوم العارية، 

))) دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص )7 - 74.
))) بحار األنوار)88: 70) /ح5)).
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الضاربة، وأئذن  الساهرة، سّكن عروقي  العيون  الضاربة، ويا منّوم  العروق  ويا ساكن 
لعيني نومًا عاجاًل( فقالته فاطمة عليها السالم، فذهب عنها ما كانت جتده«))).

الزهراء عليها ال�سالم تتعلم من اأبيها دعاًء لرفع الوعكة

السالم،  عليها  الزهراء  فاطمة  وآله عىل  عليه  اهلل  النبي صىل  الدعوات: دخل  مهج 
فنزل  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عىل  ذلك  فشّق  موعوكًا،  السالم  عليه  احلسن  فوجد 
جربئيل عليه السالم فقال: »يا حممد أال ُأعلمك معاذة تدعو هبا فينجل هبا عنه ما جيده«؟ 
واملّن  القديم،  السلطان  ذو  العظيم،  العل  أنت  إال  إله  )اللهم ال  »قل  قال:  »بىل«،  قال: 
العظيم، والوجه الكريم ال إله إال أنت العل العظيم، ويل الكلامت التامات، والدعوات 
يده عىل  وضع  ثم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  فدعا  بفالن«،  أصبح  ما  املستجابات، حّل 

جبهته فإذا هو بعون اهلل قد أفاق))).

النبي يعلم فاطمة وبعلها دعاًء لق�ساء احلوائج 

»يصّل  وقال:  السالم  عليهام  وفاطمة  عليًا  علم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  أنَّ  روي 
أحدكام ركعتني، يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وآية الكريس ثالث مرات، و﴿ُقْل هُوَ 
﴾ ثالث مرات، وآخر احلرش ثالث مرات، من قوله: ﴿َلوْ َأنْزَلْنَا هََذا الُْقرَْآنَ عََلى  هُ َأحَدٌ اللَّ
جَبٍَل﴾))) إىل آخره، فإذا جلس فليتشّهد ولُيثِن عىل اهلل وليصّل عىل النبي صىل اهلل عليه 
وآله وليدُع للمؤمنني واملؤمنات، ثم يدعو عىل إِثر ذلك فيقول: اللهّم إنِّ أسألك بحّق 

))) بحار األنوار )7: )))؛ مستدرك الوسائل 5: 5)).
))) بحار األنوار - العالمة املجليس - ج )9 - ص 6).

))) سورة احلرش: اآلية )).
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كل اسم هو لك، حيق عليك فيه إجابة الدعاء إذا ُدعيت به، وأسألك بحق كل ذي حق 
عليك، وأسألك بحقك عىل مجيع ما هو دونك أن تفعل يب كذا وكذا«))).

ر�سول اهلل يعّلم الزهراء عليهما ال�سالم اإكرام ال�سيف

روى الكليني بإسناده عن إسحاق بن عبد العزيز، ومجيل، وزرارة، عن أيب عبد اهلل 
عليه السالم قال: »مما عّلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فاطمة عليها السالم أن قال هلا: 

يا فاطمة، َمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلُيكرم ضيفه«))).

إكرام الضيف فرع من فروع السخاء، ولقد كان بيت فاطمة وعيل عليهام السالم معروفًا 
بإكرام الضيف، وقد روي عن أمري املؤمنني عليه السالم: »إّن أحّب من دنياكم ثالثة: إكرام 
الضيف، والصوم يف الصيف، والرضب بالسيف«))). كام ُنقل عن أمري املؤمنني عليه السالم 

أنَّه ُرئي حزينًا، فقيل له: ممّا حزنك؟ قال: »لسبٍع أتت مل يضف إلينا ضيف«)4).

النبي يو�سي ابنته بتق�سيم عمل البيت مع اخلادم

هذه  لكنَّ  خادمًا،  يكون  أن  الرضورة  أو  الظروف  أجلأته  برش  هو  الدار  يف  اخلادم 
الرشائط ال تسلب من اخلادم إنسانّيته وكونه عبدًا من عبيد اهلل تعاىل، شأنه شأن خمدوميه. 
ولقد جّسد أهل البيت عليهم السالم - ويف طليعتهم الزهراء عليها السالم - النموذج 
ابنته  يويص  الكريم  الرسول  ونرى  واملستخدمني،  اخلدم  مراعاة  يف  واألكمل  األمجل 

))) بحار األنوار 86: 65) /ح59.
))) الكايف - الشيخ الكليني 6: 85)

))) اخلصائص الفاطمية للكجوري ): 608.
)4) اخلصائص الفاطمية ): 608.
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احلبيبة بتقسيم العمل يف البيت بينها وبني خادمتها، فالتزمت الزهراء بوصّيته مع شّدة 
املعاناة التي كانت تواجهها يف معيشتها.

الشعري،  هبا  تطحن  رحى  قّدامها  جالسة،  الّسالم  عليها  فاطمة  كانت  قال:  سلامن، 
وعىل عمود الرحى دم سائل، واحلسني عليه الّسالم يف ناحية الدار يبكي. فقلت: يا بنت 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله! دبرت كّفاك وهذه فضة! فقالت: »أوصان رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله أن تكون اخلدمة هلا يومًا ويل يومًا، فكان أمس يوم خدمتها«. - احلديث.)))

النبي ياأمر الزهراء باإطعام عائلة املتوفى

من السنّة إطعام عائلة املتوىّف ثالثة أيام، ألنَّ املصاب بفقيدهم يشغلهم عن الطعام 
والرشاب، لكنَّنا نجد يف جمتمعنا املعارص - مع بالغ األسف - أنَّ هذه السنّة قد حميت، 
بل جرت العادة أن تصنع عائلُة الفقيد الطعام للمعّزين الذين يِفدون للتعزية، فتحصل 

هلم من ذلك مشّقة عظيمة تزيدهم مّهًا وحزنًا وأملًا!

روي عن اإلمام الصادق عليه الّسالم أنَّه ملا ُقتل جعفر بن أيب طالب أمر رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله فاطمة عليها الّسالم أن تأيت أسامء بنت عميس ونساءها، وأن تصنع 

هلم طعامًا ثالثة أيام. فجرت بذلك السنّة أن ُيصنع ألهل املصيبة طعام ثالثًا))).

وقال الواقدي يف قصة جعفر الطيار:... فخرج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله حتى 
دخل عىل ابنته فاطمة عليها الّسالم وهي تقول: »وا عاّمه«. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله: »عىل مثل جعفر فلتبِك الباكية«. ثم قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »اصنعوا 

))) اخلرائج واجلرائح ): 0)5.
))) من ال حيرضه الفقيه ): 6)) /ح 549؛ تذكرة الفقهاء ): 59 /ح 5و6.
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آلل جعفر طعامًا، فقد ُشغلوا عن أنفسهم اليوم«))).

النبي يعلم فاطمة الت�سرّت الكامل من الرجل الأجنبّي

تعّلم الزهراء عليها السالم النساء درسًا جديدًا يف التسرّت الكامل من الرجل األجنبي 
دام  ما   - بواسطته  املسلمة  للمرأة  يسمح  عذرًا  املرض  فليس  املرض،  حال  يف  حتى 
وجدنا  وقد  احلجاب.  رعاية  يف  التزاماهتا  بعض  عن  تتخىّل  أن   - حتتجب  أن  بإمكاهنا 
الزهراء الطاهرة ال تكتفي بالعباءة التي عّلمها أبوها أن حتتجب هبا وتسترت عن صاحبه 
ا ال متتلك مخارًا تتمر به،  الذي جاء معه لعيادهتا يف مرضها، بل شكت إىل والدها أهنَّ

فألقى هلا مالءة خلقة كانت عليه فاختمرت هبا. 

عن عمران بن حصني أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: »أال تنطلق بنا نعود فاطمة، 
ا تشتكي«؟ قلت: بىل. قال: فانطلقنا إىل أن انتهينا إىل باهبا؛ فسّلم و استأذن، فقال:  فإنَّ
»أدخل أنا ومن معي«؟ قالت: »نعم، ومن معك يا أبتاه؟ فواهلل ما عّل إالّ عباءة«. فقال 
ما عىل  »واهلل  فقالت:  تسترت-.  فعّلمها كيف  »اصنعي هبا كذا واصنعي هبا كذا«-  هلا: 
رأيس من مخار«. قال: فأخذ خلق مالءة كانت عليه، فقال: »اختمري هبا«. ثم أذنت هلام 

فدخال-احلديث.))).

النبي يخرب ابنته بوقت ا�ستجابة الدعاء يوم اجلمعة

ما أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ابنته بيشء أو أرشدها إىل أمر إالَّ وجدناها تلتزم 
بأمره وال ترتك العمل به. 

))) املغازي للواقدي ): 766.
))) بحار األنوار 7): 69 /ح 8).
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ويف هذا احلديث - كام هو احلال يف األحاديث التي مّرت والتي ستأيت - نالحظ هذا 
االلتزام بأجىل صوره، ذلك أنَّ املعصوم هو األوىل بِفعل كل خري، وهو السابق إىل كّل فضل.

روى حممد بن جرير يف دالئل اإلمامة بإسناده عن زيد بن عيل، عن آبائه، عن فاطمة 
إنَّ يف  يقول:  وآله  عليه  اهلل  النبي صىل  »سمعت  قالت:  وآله،  عليه  اهلل  النبي صىل  بنت 
اجلمعة لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل عز وجل فيها خريًا إال أعطاه إياه. قالت: 
فقلت: يا رسول اهلل، أي ساعة هي؟ قال: إذا تدىّل نصُف عني الشمس للغروب. قال: 
وكانت فاطمة عليها السالم تقول لغالمها: اصعد عىل السطح، فإن رأيَت نصف عني 

الشمس قد تدىل للغروب فأعلِمني حتى أدعو«))).

النبي ياأمر فاطمة اأن ل ت�ساأل زوجها �سيئًا 

كم من نسائنا من تلتزم بنهج الزهراء عليها السالم وسريهتا؛ فال تسأل زوجها أن يأيت 
هلا بام حيتاج إليه البيت؟ بل كم من نسائنا َمن ال ُتثقل عىل زوجها وتكّلفه فوق طاقته؟! لقد 
أوىص رسول اهلل ابنته احلبيبة أن ال تسأل زوجها شيئًا، فبقيت ثالثًا ال متلك شيئًا إال آثرت 
به زوجها به، وحتّملت بصرب واحتامل اجلوع دون أن ُتعلم زوجها أنَّ مؤونتهم قد نفدت. 

عليها  فاطمة  »إّن  قال:  السالم  عليه  الباقر  جعفر  أيب  عن  تفسريه  يف  العّيايش  روى 
السالم ضمنت لعّل عليه السالم عمل البيت والعجني واخلبز، وقّم البيت، وضمن هلا 

علٌّ عليه السالم ما كان خلف الباب: نقل احلطب، وأن جيي ء بالطعام«. 

فقال هلا يومًا: »يا فاطمة! هل عندك يشٌء؟«

قالت: »واّلذي عّظم حّقك؛ ما كان عندنا منذ ثالث إالّ يش ء آثرتك به«. 

))) دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص )7.
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قال: »أفال أخربتني«؟ 

قالت: »كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله نان أن أسألك شيئًا، فقال: ال تسأيل ابن 
عّمك شيئًا إن جاءك بيشء عفوًا وإالّ فال تسأليه« - احلديث)))؛ وقد اقتطعنا منه مورد 

احلاجة، وقد نقلناه بتاممه يف موضع آخر.

النبي يو�سي الزهراء بعدم اجلزع عند م�سيبة فقده

الصـرب عنـد املصيبـة من مجلـة خصال اخلـري التـي ذكرها رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وآلـه)))، ونجـد اإلمام الصـادق عليه السـالم يف دعائـه اجلامع للخضوع واخلشـوع هلل 
تعـاىل يسـأل اهللَ عزوجـّل أن هيَبـه »أمجـَل الصـرب عنـد املصيبـة«))). ونجـد أنَّ الزهـراء 
عليهـا السـالم تلتـزم بوصيـة أبيهـا صـىل اهلل عليـه وآلـه، روى الكلينـي بإسـناده عـن 
أيب عبـد اهلل عليـه الّسـالم: »قـال أمـري املؤمنـني عليـه الّسـالم: ُمـروا أهاليكـم بالقـول 
احلسـن عنـد موتاكـم، فإنَّ فاطمـة عليها الّسـالم ملا ُقبض أبوها أسـعدهتا بنات هاشـم، 

فقالـت: اتركـن التعـداد، وعليكن بالدعـاء«)4).

وعن عمرو بن أيب املقدام، قال: سمعت أبا جعفر عليه الّسالم يقول يف هذه اآلية: 
﴿وَل يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾)5)، قال: »إنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال لفاطمة 
عليها الّسالم: إذا أنا متُّ فال ختميش عّل وجهًا، وال ترخي عّل َشعرًا، وال تنادي بالويل 

))) تفسري العيايش ): )7)؛ بحار األنوار 4): 97) و98) /ح4، و)4: )) /ح8).
))) انظر: اجلامع الصغري للسيوطي ): 45 /ح)565.

))) انظر: الصحيفة الصادقية مجع الشيخ باقر رشيف القريش: ص8)).
)4) الكايف ): 8)).

)5) سورة املمتحنة: اآلية )).
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وال تقيمي عّل نائحة«. ثم قال: »هذا املعروف الذي قال اهلل عز وجل يف كتابه«: ﴿وَل 
يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾))).

الَبيضة عىل  تتفّطر  املؤمن كام  لتفّطر  البالء،  قبل  ُخلق  الصرب  أنَّ  »لوال  أنَّه  ورد  وقد 
ألنَّ  بمؤمن،  ليس  الصابر  وغري  الصابر،  هو  املؤمن  أن  إىل  إيامء  احلديث  ويف  الصفا«، 
النفس عن  فإذا ذهب الصرب ذهب اإليامن، ويتحقق الصرب بمنع  الصرب رأس اإليامن، 

اجلزع عند ورود املكروه، ومنع الباطن من االضطراب، ومنع اللسان من الشكاية))). 

قويل )يا اأبه( فاإنَّها اأحيى للقلب واأر�سى للرب!

اهلل  ينادون رسول  الصحابة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فكانوا  أثقل بعض 
دون  من  باسمه  النبي  مناداة  عن  بالنهي  الوحّي  فنزل  الرسالة،  ذكر  دون  من  باسمه 
تعظيم. ونالحظ أنَّ الزهراء عليها السالم امتنعت بعد نزول اآلية املذكورة عن مناداة 
أبيها إالَّ بـــ)يا رسول اهلل(، فأخربها صىل اهلل عليه وآله أنَّ اآلية إّنام نزلت لتأديب أهل 
ُيريض  ومما  الرسور،  فيه  ويبعث  قلبه  حييي  ممّا  باألُبّوة  له  مناداهتا  وأنَّ  والغلظة،  اجلفاء 

الرّب اجلليل.

»قالت فاطمة عليها  الّسالم:  القايض أبو حممد الكرخي يف كتابه عن الصادق عليه 
الّسالم: ملا نزلت ﴿ل تَجْعَُلوا دُعاءَ الرَّسُوِل بَيْنَُكمْ َكدُعاءِ بَعْضُِكمْ بَعْضًا﴾)))، رهبت 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن أقول: يا أبة، فكنت أقول: يا رسول اهلل. فأعرض عني 

))) معاين األخبار: ص 90)؛ بحار األنوار 79: 76 /ح ))، عن معاين األخبار.
))) رشح أصول الكايف للامزندراين 8: 89).

))) سورة النور: اآلية )6.
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مرة أو اثنتني أو ثالثًا. ثم أقبل عّل فقال:

ا مل تنزل فيك وال يف أهلك وال يف نسلك؛ أنت مني وأنا منك، إنَّام نزلت  يا فاطمة، إنَّ
أحيى  ا  فإنَّ أبة،  يا  قويل:  والكرب.  البذخ  أصحاب  قريش،  من  والغلظة  اجلفاء  أهل  يف 

للقلب وأرىض للرب«))).

النبي ياأمر الزهراء بعدم النوم اإل بعد عمل اأربعة اأ�سياء

التي ال تتطّلب جهدًا  أنَّ هناك كثريًا من األعامل  الُيرس، ولذلك نجد  اإلسالم دين 
جتعل فاعلها ينال عظيم األجر والثواب. وقد نقلت الزهراء عليها السالم يف احلديث 
التايل إىل األجيال ما علّمها إياه أبوها املرسل صىل اهلل عليه وآله، فدّلتهم عىل أعامل يسرية 

يفعلوهنا قبل أن خيلدوا إىل النوم، حيرزون بسببها ثوابًا كبريًا. 
عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  عّل  »دخل  قالت:  ا  أهنَّ الّسالم،  عليها  الزهراء  فاطمة  عن 
وآله وقد افرتشت فرايش للنوم، فقال: يا فاطمة، ال تنامي إال وقد عملِت أربعة: ختمِت 
القرآن، وجعلِت األنبياَء شفعاءك، وأرضيِت املؤمنني عن نفسك، وحججِت واعتمرِت. 

قال هذا وأخذ يف الصالة.
بأربعة ال أقدر عليها يف هذا  يا رسول اهلل! أمرَت  أتّم صالته، قلت:  فصربُت حتى 
مرات  ثالث  َأحَدٌ﴾  هُ  اللَّ هُوَ  ﴿ُقْل  قرأِت  إذا  وقال:  وآله  عليه  اهلل  صىّل  فتبسم  احلال. 
فكأنَِّك ختمِت القرآن، وإذا صّليِت عّل وعىل األنبياء قبل كنّا شفعاءِك يوم القيامة، وإذا 
استغفرِت للمؤمنني رضوا كلُّهم عنك، وإذا قلِت )سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل 

واهلل أكرب( فقد حججِت واعتمرت«))).

))) مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ): )0)؛ بحار األنوار )4: )) /ح 9)، عن املناقب.
))) خالصة األذكار: ص 70.
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فاطمة عليها ال�سالم ت�ساأل اأباها عن عذاب �سرار الن�ساء 

عليها  الزهراء  بضعته  عىل  قّص  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أنَّ  الرواية  يف  جاء 
ته، حيث دخل عليه أمري  السالم ما شاهد ليلة إرسائه إىل السامء من عذاب نساء من أمَّ
املؤمنني وفاطمة عليهام السالم - كام يروي الصدوق- فوجداه يبكي بكاًء شديدًا، فسأله 
ته يف عذاب شديد، وأنَّه بكى مما  ُأمَّ أنَّه شاهد نساًء من  ُيبكيه، فأخربه  أمري املؤمنني عاّم 
وآله(  عليه  اهلل  صلوات  شاهدها  التي  العذاب  صور  قّص  )ثم  عذاهبّن  شّدة  من  رأى 
فقالت فاطمة عليها السالم: »حبيبي وقرة عيني أخربن ما كان عملهن وسريهتن حتى 
ا كانت ال تغطي  وضع اهلل عليهن هذا العذاب«؟ فقال: »يا بنتي أما املعلقة بشعرها فإنَّ
بثدهيا  املعلقة  وأما  تؤذي زوجها،  كانت  ا  فإنَّ بلسانا  املعلقة  وأما  الرجال،  من  شعرها 
ا كانت خترج من بيتها بغري  ا كانت متتنع من فراش زوجها، وأما املعلقة برجليها فإنَّ فإنَّ
ا كانت تزين بدنا للناس، وأما التي  إذن زوجها، وأما التي كانت تأكل حلم جسدها فإنَّ
ا كانت قذرة الوضوء قذرة  شّدت يداها إىل رجليها وسلط عليها احليات والعقارب فإنَّ
الثياب، وكانت ال تغتسل من اجلنابة واحليض، وال تتنظف، وكانت تستهني بالصالة، 
ا كانت تلد من الزنا فتعلقه يف عنق زوجها، وأما التي  وأما العمياء الصامء اخلرساء فإنَّ
ا تعرض نفسها عىل الرجال، وأما التي كانت حترق وجهها  تقرض حلمها باملقاريض فإنَّ
ا كانت قوادة، وأما التي كان رأسها رأس خنزير وبدنا  وبدنا وهي تأكل أمعاءها فإنَّ
ا كانت ناّممة كذابة، وأما التي كانت عىل صورة الكلب والنار تدخل يف  بدن احلامر فإنَّ
ا كانت قينة نواحة حاسدة. ثم قال عليه السالم: ويٌل المرأة  دبرها وخترج من فيها فإنَّ

أغضبت زوجها، وطوبى المرأة ريض عنها زوجها«))). 

))) عيون أخبار الرضا ): ))، يف أحوال النساء عىل ما رآهن رسول اهلل؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 8: 09) - 0)).
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مدر�سة التعليم الفاطمية الزهراء عليها ال�سالم عالقة ميزان العلم

اشرتكت الزهراء عليها السالم يف تكوين )ميزان العلم( مع أبيها املرسل مدينة الِعلم، 
وبعلها أمري املؤمنني عليه السالم باب مدينة الِعلم، وابنيها احلسنني عليهام السالم، واألئمة 
ة حممد صىل اهلل عليه وآله، وهؤالء هم الراسخون يف العلم الذين قال  الطاهرين من أمُّ
أمري  الْعِْلِم﴾. وجاء يف كالم  فِي  وَالرَّاسُِخونَ  هُ  اللَّ إِلَّ  تَْأِويَلهُ  يَعَْلمُ  تعاىل عنهم ﴿وَمَا  اهلل 
املؤمنني عليه السالم يف هنج البالغة: »أين الَّذين زعموا أّنم الّراسخون يف العلم دوننا 
كذبًا وبغيًا علينا، أن رفعنا اهلل ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم«))). 
وقد ورد يف احلديثني التاليني أنَّ ميزان العلم يوزن فيه أعامل املحبني ألهل البيت عليهم 
السالم، فينالون جزاء ذلك أسمى درجات الُقرب والسعادة األبدّية، كام يوزن فيه أعامل 
املبغضني ألهل البيت عليهم السالم، فينالون جزاء ذلك أدنى دركات الُبعد والطرد عن 

رمحة اهلل تعاىل، ويتسافلون يف قعر جهنّم يف عذاهبم األبدّي.

أخرج اخلوارزمي عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أنا ميزان 
تي عموده؛  العلم، وعّل كّفتاه، واحلسن واحلسني خيوطه، وفاطمة عالقته، واألئمة من أمَّ

يوزن فيه أعامل املحّبني لنا واملبغضني لنا«))).

وأخرج املجليس عن الشيخ الطويس يف مصباح األنوار عن الصادق عن أبيه عن جده 
العلم، وعل كفتاه،  أنا ميزان  قال: »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:  السالم  عليهم 
واحلسن واحلسني حباله، وفاطمة عالقته، واألئمة من بعدهم يزنون املحبني واملبغضني 

الناصبني الذين عليهم لعنة اهلل ولعنة الالعنني«))).
))) هنج البالغة، رشح حممد عبدة ): 7)، من خطبة له عليه السالم يف بعثة األنبياء، ثم وصف آل البيت.

))) مقتل احلسني عليه السالم ): 07)؛ ينابيع املودة ): )4) /ح679.
))) بحار األنوار )): 06).
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فاطمة تعّلم املالئكة الت�سبيح والتقدي�ض والتهليل والتمجيد

أن خيلق  قبل  السالم،  الطاهرين عليهم  بيته  نور حمّمد وأهل  تعاىل  اهلل  ما خلق  أّول 
الساموات واألرضني واملالئكة. ولوالهم عليهم السالم ما خلق اهلل آدم وال حّواء وال 
نورًا  البيت  أهل  أرواح  املالئكة  شاهدت  فلام  األرض.  وال  السامء  وال  النار  وال  اجلنّة 
م خملوقون، وأنَّ اهلل  واحدًا استعظموا أمرهم، فسّبح النبي وأهُل بيته لتعلم املالئكة أهنَّ
تعاىل منّزه عن صفاهتم، فسّبحت املالئكة بتسبيح النبي وأهل بيته عليهم السالم ونّزهت 

عن صفات النبي وأهل بيته عليهم السالم.

فلـام شـاهد املالئكـُة أعظـم شـأن النبـي وأهل بيتـه عليهـم السـالم، هّللـوا عليهم 
السـالم لتعلـم املالئكـة َأْن ال إلـه إالَّ اهلل وأنَّ النبـي وأهـل بيتـه عليهـم السـالم عبيـد 
وليسـوا بآهلـة يـب أن ُتعبـد مـع اهلل أو دونـه، فقالـت املالئكـة )ال إلـه إال اهلل(، فلـاّم 
شـاهدت املالئكـة أكـرب حمّل النبـي وأهل بيته عليهم السـالم، كـرّبوا لتعلـم املالئكة أنَّ 
اهلل أكـرب مـن أن ُينـال عظيـم املحـل إالَّ بـه، فلـام شـاهدت املالئكة مـا جعلـه اهلل للنبي 
وأهـل بيتـه عليهـم السـالم من العـز والقـوة، قالـوا )ال حـول وال قـوة إالَّ بـاهلل العيل 

العظيـم(، لتعلـم املالئكـة أن ال حـول وال قـوة إال بـاهلل))). 

أخرج مؤلف كتاب )منهج التحقيق إىل سواء الطريق( عن كتاب )اآلل( البن خالويه 
يرفعه إىل جابر األنصاري قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: »إّن اهلل عز 
النور  نور واحد، فعرص ذلك  وجل خلقني وخلق عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني من 
وجّمدنا  فهّللوا،  وهّللنا  فقّدسوا،  وقّدسنا  فسّبحوا،  فسّبحنا  شيعتنا،  منه  فخرج  عرصة 
فمكثت  املالئكة،  الساموات واألرض وخلق  اهلل  ثم خلق  فوّحدوا.  فمّجدوا، ووّحدنا 

))) انظر: روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه، للمجليس األول 5: 455.
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فسّبحت  شيعتنا  فسّبحت  فسّبحنا  تقديسًا؛  وال  تسبيحًا  تعرف  ال  عام  مائة  املالئكة 
البواقي؛ فنحن املوّحدون حيث ال موّحد غرينا، وحقيق عىل اهلل عز  املالئكة، وكذا يف 
اصطفانا  اهلل  إّن  عليني،  أعىل  يف  وشيعتنا  ُيزلفنا  أن  شيعتنا  واختّص  اختّصنا  كام  وجل 
واصطفى شيعتنا من قبل أن نكون أجسامًا فدعانا فأجبناه، فغفر لنا ولشيعتنا من قبل أن 

نستغفر اهلل عز وجل«))).

وروى الصدوق يف فضائل الشيعة عن أيب سعيد اخلدري قال: كنا جلوسًا مع رسول 
اهلل عز  قول  اهلل أخربين عن  يا رسول  فقال:  إليه رجل  أقبل  إذ  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل 
الْعَالِنيَ﴾))) فمن هم يا رسول اهلل الذين  َأمْ ُكنْتَ مِنَ  وجل إلبليس ﴿َأسَْتْكبَرْتَ 
»أنا وعل وفاطمة واحلسن  هم أعىل من املالئكة؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 
واحلسني، كنا يف رسادق العرش نسبح اهلل وتسبح املالئكة بتسبيحنا قبل أن خلق اهلل عز 
يأمرنا  له ومل  أن يسجدوا  املالئكة  أمر  آدم  فلام خلق اهلل عز وجل  بألفي عام،  آدم  وجل 
بالسجود، فسجدت املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس فإنَّه أبى أن يسجد، فقال اهلل تبارك 
وتعاىل ﴿َأسَْتْكبَرْتَ َأمْ ُكنْتَ مِنَ الْعَالِنيَ﴾ أي ِمن هؤالء اخلمس املكتوب أسامؤهم 

يف رسادق العرش«، اخلرب))). 

الزهراء تعلم احل�سني عليهما ال�سالم دعاًء يف احلاجة واملهم والغم والنازلة

جربئيل  عّلمه  دعاًء  السالم  عليه  احلسني  عينها  قّرة  السالم  عليها  الزهراء  عّلمت 
األمر  عند  به  ُيدعى  دعاء  وهو  أبوها،  إّياه  وعّلمها  وآله،  عليه  اهلل  صىل  ألبيها  األمني 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس 7): ))) - ))).
))) سورة ص: اآلية 75.

))) بحار األنوار )): )4).
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العظيم الفادح. والدعاء - كام ورد - هو سالح املؤمن وُجنّته احلصينة، ألّن العبد يلجأ 

بدعائه إىل جّبار الساموات واألرضني وحيرتز بقّوته ويستعني به. 

الدعاء  هذا  ينقل  أن  آثر  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  أنَّ  التايل  احلديث  يف  ونالحظ 

الثمني إىل وصّيه اإلمام زين العابدين عليه السالم يف آخر حلظات حياته الرشيفة، فقد 

عّلمه إّياه والدماء تغيل بعد أن ضّمه إىل صدره الرشيف. ونالحظ أنَّ الدعاء الرشيف 

اهلل  كتاب  والقرآن  وآله  عليه  اهلل  بحّق حمّمد صىل  مّرتني  تعاىل  اهلل  بالقسم عىل  يبتدىء 

أنزله عليه، وخيتم بالصالة عىل حمّمد وآله حمّمد، وأنَّه يتضّمن الطلب من  الذي  املنزل 

اهلل تعاىل، باعتباره القادر عىل احلوائج، والعامل بالضامئر، ومنّفس الكرب، ومفّرج الغّم، 

وراحم الشيخ الكبري، ورازق الطفل الصغري، الذي بان فضُله ونوُره للعاملني، فال حيتاج 

إىل تبيان وتفسري وداللة تدّل عليه. 

وعن اإلمام زين العابدين عليه السالم قال: »ضّمني والدي عليه السالم إىل صدره 

يوم ُقتل والدماء تغل وهو يقول: يا بني احفظ عني دعاًء عّلمتنيه فاطمة عليها السالم 

وعلمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وعلمه جربئيل عليه السالم يف احلاجة واملهم والغم 

والنازلة إذا نزلت واألمر العظيم الفادح، قال: ادُع بحق يس والقرآن احلكيم وبحق طه 

والقرآن العظيم، يا َمن يقدر عىل حوائج السائلني، يا من يعلم ما يف الضمري، يا منّفس 

عن املكروبني، يا مفّرج عن املغمومني، يا راحم الشيخ الكبري، يا رازق الطفل الصغري، يا 

من ال حيتاج إىل التفسري، صّل عىل حممد وآل حممد، وافعل يب كذا وكذا«))).

))) الدعوات - قطب الدين الراوندي: ص 54 - 55.
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الزهراء تعلم �سلمان دعاًء لدفع احلّمى

الزهراء عليها السالم عّلمت سلامن املحمدي ريض اهلل عنه هذه  َأنَّ فاطمة  وروي 

الكلامت وقالت: »من واظب عىل الدعاء هبا مل متّسه احلمى وهي: )بسم اهلل النور، بسم 

اهلل نور النور، بسم اهلل نور عىل نور، بسم اهلل الذي هو مدّبر األُمور، باسم اهلل خالق النور 

من النور، واحلمد هلل الذي خلق النور، وأنزل النور عىل الطور، يف كتاب مسطور )بقدر 

مقدور( عىل نبي حمبور، احلمد هلل الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وعىل الرّساء 

والرّضاء مشكور، وصىل اهلل عىل سيدنا خري خلقه حممد وآله الطاهرين امليامني املباركني 

األطهار وسلم تسلياًم دائاًم كثريًا(«))).

وروى حممـد بـن جريـر الشـيعي بإسـناده عـن ابن أبـان، عـن سـلامن ريض اهلل عنه 

قـال: كنـت خارجـًا مـن منـزيل ذات يـوم بعـد وفـاة رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه، 

إذ لقينـي أمـري املؤمنـني عـيل بـن أيب طالـب عليـه السـالم، فقـال: »مرحبـًا يا سـلامن، 

ـا قـد ُأحتفـت بتحفة  ـا إليـك مشـتاقة، وإنَّ رص إىل منـزل فاطمـة بنـت رسـول اهلل، فإنَّ

مـن اجلنـة، تريـد أن تتحفـك منهـا«. قـال سـلامن: فمضيـت إليهـا فطرقـت البـاب، 

فاسـتأذنت فأذنـت يل بالدخـول فدخلـت، فإذا هـي جالسـة يف صحن احلجـرة، عليها 

قطعـة عبـاءة، قالت: »اجلـس«! فجلسـت، فقالت: »كنـت باألمس جالسـة يف صحن 

احلجـرة، شـديدة الغم عـىل النبي، أبكيـه وأندبه، وكنـت رددت باب احلجـرة بيدي، إذ 

انفتـح البـاب ودخل عل ثالث جـواٍر مل أر كحسـنهن، وال كنضـارة وجوههن، فقمت 

إليهـن منكـرة لشـأنن، وقلـت: مـن أيـن أنتن، مـن مكـة أو من املدينـة؟ فقلـن: ال من 

))) الدعوات - قطب الدين الراوندي: ص 08).
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أهـل مكـة وال من أهـل املدينة، نحن من دار السـالم، بعثنـا إليك رب العاملـني، يقرئك 

ا  السـالم ويعّزيـك بأبيـك حممـد. قالت فاطمة: فجلسـت أمامهـن وقلت للتـي أظن أنَّ

أكربهـن: مـا اسـمك؟ قالـت: ذرة. قلـت: ومل ُسـّميت ذرة؟ قالـت: ألَنَّ اهلل عـز وجل 

خلقنـي أليب ذر الغفـاري. وقلـت: لأُلخـرى: ما اسـمك؟ قالـت: مقـدادة. فقلت: ومل 

سـّميت مقـدادة؟ قالـت: ألَنَّ اهلل عز وجل خلقنـي للمقداد. وقلت للثالثة: ما اسـمك؟ 

قالـت: سـلمى. قلت: ومل سـّميت سـلمى؟ قالـت: ألَنَّ اهلل عـز وجل خلقني لسـلامن. 

وقـد أهديـن إيل هديـة من اجلنة، وقـد خبأُت لـَك منهـا. فأخرجت إيل طبقـًا من رطب 

أبيـض أبـرد مـن الثلج، وأذكـى رائحة من املسـك، فدفعـت إيل مخس رطبـات، وقالت 

يل: ُكل يـا سـلامن هـذا عنـد إفطارك«. فخرجـت وأقبلت أريـد املنزل، فـواهلل ما مررت 

بمـأل مـن النـاس إالَّ قالوا: حتمل املسـك يا سـلامن! حتى أتيـت املنزل، فلـام كان وقت 

اإلفطـار أفطـرت عليهـن، فلـم أجـد هلن نـوى وال عجـاًم، حتـى إذا أصبحـت بكرت 

إىل منـزل فاطمـة فأخربهتـا، فتبسـمت ضاحكـة، وقالـت »يـا سـلامن: مـن أيـن يكون 

هلـا نـوى؟ وإنَّـام هـو عـز وجـل خلقـه يل حتـت عرشـه بدعـوات كان عّلمنيهـا النبي«. 

فقلـت: حبيبتـي، علميني تلـك الدعوات، فقالـت: »إن أحببَت أن تلقـى اهلل وهو عنك 

غريغضبـان، فواظـب عـىل هـذا الدعـاء، وهو:)بسـم اهلل النـور، بسـم اهلل الـذي يقول 

للـيشء كـن فيكـون، بسـم اهلل الذي يعلـم خائنة األعـني وما ختفـي الصدور، بسـم اهلل 

الـذي خلـق النـور مـن النـور، بسـم اهلل الـذي هـو باملعـروف مذكـور، بسـم اهلل الذي 

أنـزل النـور عـىل الطور، بقـدر مقـدور، يف كتاب مسـطور، عـىل نبي حمبـور(«))).

))) دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 07) - 08).
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الزهراء عليها ال�سالم تو�سي ولدها: اجلار ثم الدار

احلديث  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  وروي  اجلار،  برعاية  تعاىل  اهلل  أوىص 
املشهور »ما زال جربيل يوصيني باجلار، حتى ظننُت أنَّه سيورثه«. ومن الُسنن يف الدعاء 
أن يدعو املؤمن بظهر الغيب إلخوانه املؤمنني قبل نفسه، فإنَّ املالئكة ستؤّمن عىل دعائه 
وتدعو له بأضعاف ما دعا إلخوانه. وقد التزمت الزهراء عليها السالم بالدعاء جلرياهنا 

من املؤمنني واملؤمنات وتؤثرهم عىل نفسها يف الدعاء.

الّسالم  فاطمة عليها  ي  ُأمِّ »رأيت  قال:  الّسالم،  بن أيب طالب عليها  احلسن بن عيل 
قامت يف حمراهبا ليلة مجعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها 
تدعو للمؤمنني واملؤمنات وتسّميهم وُتكثر الدعاء هلم وال تدعو لنفسها بيشء. فقلت 

اه! مل ال تدعني لنفسك كام تدعني لغريك؟ فقالت: يا بنّي، اجلار ثم الدار«))). هلا: يا أمَّ

ال�سيعة ح�سب تعريف �سيدة الن�ساء عليها ال�سالم

هذا  غلب  وقد  واملطاوعة))).  املتابعة  وهي  املشايعة،  من  مشتّق  )الشيعة(  مصطلح 
االسم عىل كلِّ من شايع عليًا عليه السالم وتابعه وقّدمه عىل غريه منذ عرص رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله. وأّول من ذكر )الشيعة( هو رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، حيث نّوه 
هبم يف أحاديث كثرية تناقلتها كتب الفريقني، كام يف قوله صىل اهلل عليه وآله لعيلٍّ عليه 
السالم: »أنت وشيعتك تردون عىل احلوض رواء مروّيني ُمبيّضة وجوهكم، وإنَّ عدّوك 

يردون عىل احلوض ظامء مقمحني«))). 
))) علل الرشائع ): )8) /ح ).

))) النهاية يف غريب األثر، البن األثري ): 0)5، مادة )شيع(.
))) املعجم الكبري للطرباين ): 9)) /948؛ جممع الزوائد للهيثمي 9: ))).
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أن  يرتكبها  التي  الذنوب  من  خيش  الشيعة  من  رجل  عن  التايل  احلديث  ويتحّدث 
تكون قد أخرجته عن كونه )شيعيًا(، فسأل امرأته أن تستفرس من سّيدهتا الزهراء عليها 
ارتكاب  أنَّ  السالم  الزهراء عليها  فأخربته عن  أم ال،  إذا كان من شيعتهم  السالم عاّم 
ومعاداة  ومواالهتم  البيت  أهل  حمّبة  لكّن  شيعيًا،  كونه  حدود  عن  املرء  ُيبعد  الذنوب 
أعدائهم تعصم املرء من نار جهنّم، لكّن عليه أن يدفع رضيبة ذنوبه من خالل التطهري 
يف  انغامره  مدى  حسب  األُخروي،  بالعذاب  أو  والرزايا(  )بالباليا  الدنيوّي  بالعذاب 
الذنوب، وحسب نوع الذنوب التي قد ارتكبها، حتى يستنقذه مواليه أهل البيت عليهم 

السالم من ذلك العذاب بشفاعتهم. 

وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  إىل  اذهبي  المرأته:  قال  رجاًل  أنَّ  روي 
فاسأليها عني أينِّ من شيعتكم أم لست من شيعتكم؟ فسألتها فقالت: قويل له: »إن كنَت 
تعمل بام أمرناك، وتنتهي عام زجرناك عنه، فأنت من شيعتنا وإالَّ فال«، فرجعت فأخربته 
فقال: يا وييل ومن ينفّك من الذنوب واخلطايا، فأنا إذًا خالد يف النار، فإنَّ من ليس من 
شيعتهم فهو خالد يف النار. فرجعت املرأة فقالت لفاطمة ما قال زوجها، فقالت فاطمة: 
»ليس هكذا، شيعتنا من خيار أهل اجلنة، وكل حمبينا وموايل أوليائنا ومعادي  قويل له: 
أوامرنا ونواهينا يف سائر  إذا خالفوا  ليسوا من شيعتنا  لنا  بقلبه ولسانه  أعدائنا واملسّلم 
املوبقات، وهم مع ذلك يف اجلنة، ولكن بعد ما يطهرون من ذنوهبم بالباليا والرزايا أو يف 
عرصات القيامة بأنواع شدائدها أو يف الطبق األعىل من جهنم بعذاهبا، إىل أن نستنقذهم 

بحّبنا منها وننقلهم إىل حرضتنا«))).

))) بحار األنوار - العالمة املجليس 65: 55).
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الزهراء عليها ال�سالم تعّلم �سيعتها تزكية العلم

املعرفة  العلم واستفادة  العامِل وسيلة حلصول  العابد، ألنَّ  العامِل عىل  تعاىل  فّضل اهلل 
واليقني لنفسه وغريه، بخالف العابد، فإنَّه ال يتعّدى خريه، ولو تعدى باالقتداء صار 
وسيلة للعمل دون العلم، والفارق بني االثنني بنّي وكبري))). وقد روي عن أيب عبد اهلل 
عليه الّسالم قال: »يغدو الناس عىل ثالثة أصناف: عامل، ومتعّلم، وغثاء؛ فنحن العلامء، 

وشيعتنا املتعّلمون، وسائر الناس غثاء«))). 

وجاء يف احلديث عن اإلمام الباقر عليه السالم: »زكاة العلم أن تعلمه عباد اهلل«))).

قال أبو حممد العسكري عليه الّسالم: »حرضت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء 
عليها الّسالم فقالت: إنَّ يل والدة ضعيفة وقد لبس عليها يف أمر صالهتا يشء، وقد بعثتني 

إليك أسألك.

أن  إىل  فأجابتها،  ثّلثت  ثم  فأجابت،  فثنّت  ذلك.  الّسالم عن  عليها  فاطمة  فأجابتها 
عرّشت فأجابت.

عليها  فاطمة  قالت  اهلل.  رسول  يابنة  عليك  أشّق  ال  فقالت:  الكثرة  من  خجلت  ثم 
ثقيل  بحمل  إىل سطح  يومًا يصعد  اكرتي  أرأيت من  بدا لك،  عاّم  الّسالم: هايت وسل 
وكراه مائة ألف دينار يثقل عليه؟ فقالت: ال. فقالت: اكرتيت أنا لكل مسألة بأكثر من 

ملء ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤًا، فأحرى أن ال يثقل عّل.

فُيخلع عليهم من  إنَّ علامء شيعتنا حُيرشون،  يقول:  وآله  اهلل عليه  سمعت أيب صىّل 
))) انظر: الوايف للفيض الكاشاين ): 45).

))) الوايف للفيض الكاشاين ): )5) /ح)7.
))) الكايف ): )4 /ح)، باب بذل العلم.



171

م ا
ا عل
الت
 و
يم
عل
للت
ة 
مي
اط
لف
ة ا
س ر
ملد
– ا

ر 
ش
 ع
 
ثال
 ال
صل

لف
ا ا

خلع الكرامات عىل قدر كثرة علومهم وجّدهم يف إرشاد عباد اهلل، حتى خيلع عىل الواحد 
منهم ألف ألف حّلة من نور. ثم ينادي منادي رّبنا عز وجل: أهيا الكافلون أليتام آل حممد 
صىّل اهلل عليه وآله، الناعشون هلم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم! هؤالء 
تالمذتكم واأليتام الذين كّفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم يف الدنيا.

فيخلعون عىل كل واحد من أولئك األيتام عىل قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتى 
أنَّ فيهم- يعني يف األيتام- ملن خُيلع عليه مائة ألف خلعة، وكذلك خَيلع هؤالء األيتام 

عىل من تعّلم منهم.

ثم إنَّ اهلل تعاىل يقول: أعيدوا عىل هؤالء العلامء الكافلني لأليتام حتى تتّموا هلم خلعهم 
وتضعفوها هلم. فيتّم هلم ما كان هلم قبل أن خيلعوا عليهم ويضاعف هلم، وكذلك من 

يليهم ممن خلع عىل من يليهم.

وقالت فاطمة عليها الّسالم: يا َأَمة اهلل، إّن سلكة من تلك اخللع ألفضل مما طلعت 
عليه الشمس ألف ألف مرة، وما فضل فإنَّه مشوب بالتنغيص والكدر«))).

الزهراء عليها ال�سالم تبنّي ثواب موؤازرة املوؤمنني يف املحاججة يف الدين

يف  البدع  ظهرت  »إذا  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  الرشيف  احلديث  يف  جاء 
تي، فلُيظهر العاملُ ِعلَمه، فمن مل يفعل فعليه لعنة اهلل«)))، ونجد الزهراء عليها السالم  أمَّ
تفتح عىل مؤمنة حّجتها، وتعينها عىل ُأخرى معاندة. ثم تبنّي الثواب الكبري ملن يفتح عىل 
املؤمنني حّجتهم ويعلهم يستظهرون عىل خصومهم املعاندين. وأعظم الناس أجرًا هو 

))) تفسري اإلمام العسكري عليه الّسالم: ص 40)؛ بحار األنوار ): ) /ح )، عن تفسري اإلمام عليه الّسالم.
))) الوايف للفيض الكاشاين ): 44) /ح 79).
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الرشيف  احلديث  اهلداية، ويف  نور  إىل  الضاللة  أخرجها من ظلمة  بأن  نفسًا،  أحيا  من 
َأحْيَاهَا  أبا بصري سأله عن اآلية: ﴿وَمَنْ  الباقر عليه السالم، أنَّ  املروي عن أيب جعفر 

َفَكَأنَّمَا َأحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾))) قال: »َمن استخرجها من الكفر إىل اإليامن«))).

باإلسـناد، عـن أيب حممـد عليـه الّسـالم، قـال: »قالـت فاطمـة عليهـا الّسـالم وقـد 
اختصـم إليهـا امرأتـان؛ فتنازعتـا يف يشء مـن أمـر الديـن، إحدامهـا معانـدة واألُخرى 
مؤمنـة. ففتحـت عـىل املؤمنـة حّجتهـا، فاسـتظهرت عـىل املعانـدة، ففرحـت فرحـًا 
شـديدًا. فقالـت فاطمـة عليهـا الّسـالم: إنَّ فـرح املالئكـة باسـتظهارك عليها أشـّد من 
فرحـك، وإنَّ حـزن الشـيطان ومردتـه بحزنـا أشـّد مـن حزنـا، وإنَّ اهلل تعـاىل قـال 
ملالئكتـه: أوجبـوا لفاطمـة عليهـا الّسـالم بـام فتحـت عـىل هـذه املسـكينة األسـرية من 
اجلنـان ألـف ألـف ِضعف ممـا كنت أعـددت هلـا، واجعلـوا هذه سـنّة يف كل مـن يفتح 
عـىل أسـري مسـكني فيغلـب معانـدًا مثـل ألـف ألـف مـا كان معـّدًا له مـن اجلنـان«))).

حديث الزهراء عليها ال�سالم يف عقوبة املتهاون ب�سالته 

ا عمود الدين، وإذا كان البناء ال يقوم من دون عمود، فإنَّ الدين  ُوصفت الصالة بأهنَّ
البيت عليهم السالم أنَّ ما بني اإليامن  ال يستوي من دون الصالة. وقد ورد عن أهل 
والكفر ترك الصالة. واحلديث يف هذا املجال عن املتهاون بصالته، وهو الذي يؤّخرها 
من دون عّلة موجبة، أو الذي يرسع فيها فينقرها نقر الغراب، أو الذي ال خشوع له يف 

صالته وال التفات إىل أدب قيامه بني يَدي رّبه. 

))) سورة املائدة: اآلية )).
))) مستدرك الوسائل للنوري )): 40) /ح )99)).

))) تفسري اإلمام العسكري عليه الّسالم: ص 46)؛ بحار األنوار ): 8 /ح 5).
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سيد  ابنة  فاطمة،  النساء  سيدة  عن  السائل  فالح  يف  طاووس  بن  عيل  السيد  روى 
اهلل  صىل  حممدًا  أباها  سألت  ا  أهنَّ وبنيها،  وبعلها  أبيها  وعىل  عليها  اهلل  صلوات  األنبياء 
عليه وآله، فقالت: »يا أبتاه ما ملن هتاون بصالته من الرجال والنساء«؟ قال: »يا فاطمة 
يف  منها  ست  عرشة خصلة،  بخمس  اهلل  ابتاله  والنساء،  الرجال  من  بصالته  من هتاون 
دار الدنيا، وثالث عند موته، وثالث يف قربه، وثالث يف القيامة إذا خرج من قربه. فأما 
من  الربكة  اهلل  ويرفع  عمره.  من  الربكة  اهلل  يرفع  فاألُوىل:  الدنيا:  دار  يف  تصيبه  اللوايت 
رزقه، ويمحو اهلل عز وجل سيامء الصاحلني من وجهه، وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه، 
وال يرتفع دعاؤه إىل السامء، والسادسة ليس له حظ يف دعاء الصاحلني، وأما اللوايت تصيبه 
عند موته: فأوالهن: أنَّه يموت ذلياًل، والثانية: يموت جائعًا، والثالثة: يموت عطشانًا، 
فلو سقي من أنار الدنيا مل يرو عطشه. وأما اللوايت تصيبه يف قربه: فأوالهّن يوّكل اهلل 
به مَلكًا يزعجه يف قربه، والثانية: يضّيق عليه قربه، والثالثة: تكون الظلمة يف قربه. وأما 
اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه فأوالهن: أن يوكل اهلل به مَلكًا يسحبه عىل 
وجهه واخلالئق ينظرون إليه، والثانية: حياسبه حسابًا شديدًا، والثالثة: ال ينظر اهلل إليه، 

وال يزّكيه، وله عذاب أليم«))).

باإمكان املراأة ال�سائمة ذات ال�سبي م�سغ الطعام واإطعام �سغريها

اإلسالُم دين الُيرس، ودين يلحظ جوانب احلياة، كافة ويقّدم التسهيالت التي تعني 
الفرد املسلم يف أداء التكاليف امللقاة عىل عاتقه. وُتبتىل املرأة الصائمة التي تعّد الطعام 
لزوجها، أو التي متضغ الطعام لصغريها، بأّن عليها تذّوق الطعام لتطمئّن من جودته، 
األمر الذي قد يعلها تشّك يف صّحة صيامها، واألمر كذلك إذا مضغت املرأة الطعام 

))) مستدرك الوسائل - املريزا النوري ): )) - 4).
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لصغريها، فقد يتخّلف يف فمها يشء منه أو تبتلعه عن غري قصد.
روى الكليني بإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »إنَّ 
وهي  عليهام  اهلل  صلوات  للحسني  ثم  للحسن  متضغ  كانت  عليها  اهلل  صلوات  فاطمة 

صائمة يف شهر رمضان«))).
وروى الكليني بإسناده عن احللبي، عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنَّه ُسئل عن املرأة 
الصائمة تطبخ القدر فتذوق املرقة تنظر إليه؟ فقال: »ال بأس«. قال: وُسئل عن املرأة هلا 

الصبّي وهي صائمة، فتمضغ اخلبز وُتطعمه؟ فقال: »ال بأس؛ والطرَي إْن كان هلا«))). 

الزهراء تاأمر الن�ساء بالدعاء وترك التعداد عند رحيل اأبيها

يويص أهل البيت عليهم السالم أتباعهم بالصرب والتسليم عند املصيبة، وأن ال يقولوا 
عند املصيبة ما ُينقص من قدرهم وأجرهم. وقد روي يف هذا املجال أنَّ أمري املؤمنني عليه 
ا إليه راجعون، فقال عليه السالم: »إنَّ قولنا: )إّنا هلل(  السالم سمع رجاًل يقول: إنَّا هلل وإنَّ
إقرار عىل أنفسنا بالـُملك. وقولنا: ﴿وَإِنَّا إَِليْهِ رَاِجعُونَ﴾ إقرار عىل أنفسنا بالـُهلك«))).
وقد سبق أن أوردنا حديثًا عن الكليني جاء فيه أنَّ الزهراء عليها السالم كانت تويص 

بنات هاشم بالدعاء وترك التعداد، فال نكرر.

�سروط ال�سيام عند �سيدة الن�ساء عليها ال�سالم

ال ينحرص الصوم باملعنى الظاهري وهو االمتناع عن األكل والرشب، بل يتعّداه إىل 
جوارح اإلنسان التي تصوم عن إحلاق األذى باآلخرين، بل تصوم عن كّل ما ال حيّل، 

))) مستدرك الوسائل ): )) - 4).
))) الكايف - الشيخ الكليني 4: 4)).

))) هنج البالغة رشح حممد عبدة 4: ))، اخلطب.
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وقد ورد أّن من صام صامت جوارُحه. وقد روي أنَّه سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
امرأة تسّب جارية هلا وهي صائمة، فدعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بطعام، فقال هلا: 
»ُكل«! فقالت: إينِّ صائمة، فقال: »كيف تكونني صائمة وقد سببِت جاريتك، إنَّ الصوم 

ليس من الطعام والرشاب«))). 
والنظرة  الصيام،  لُتفطر  الكذبة  »إنَّ  قال:  السالم  عليه  الباقر  جعفر  أيب  عن  وروي 
يف  السالم  عليها  الزهراء  كالم  نفهم  املنظار  هذا  ومن  وكثريه«))).  قليله  كله،  والظلم 

احلديث التايل.
ا قالت: »ما يصنع  أخرج املجليس عن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله َأهنَّ

الصائم بصيامه إذا مل يُصن لسانه وسمعه وبرصه وجوارحه«؟!)))

الزهراء ل تدع اأحدًا من اأهلها ينام ليلة القدر

فيها  تنزل  التي  الليلة  الكريم، وهي  القرآن  نزول  ليلة  فهي  ليلة عظيمة،  القدر  ليلة 
املالئكة والروح إىل األرض فُيخربون األئمة عليهم السالم بام يكون يف تلك السنة من 

قضاء وقدر. 
وقد سئل عنها اإلمام الباقر عليه السالم فقال: 

ورش  خري  قابل،  من  مثلها  إىل  السنة  تلك  يف  يكون  يشء  كل  القدر  ليلة  يف  »يقدر 
الليلة وقىض فهو املحتوم، وهلل  وطاعة ومعصية ومولود وأجل ورزق، فام قدر يف تلك 

فيه املشّية«)4). 

))) إقبال األعامل للسيد ابن طاووس ): 95)؛ احلدائق النارضة )): )).
))) إقبال األعامل ): 95).

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )9: 95).
)4) الفصول املهمة للحر العاميل ): )9) /ح 5)5.
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وقد اقتفت الزهراء عليها السالم َأثر أبيها صىل اهلل عليه وآله، فكانت حترص أن ال 
يفوت أحدًا من أهل بيتها أمر إحيائها بالذكر والعبادة.

عـن عـيلٍّ عليه الّسـالم: »إنَّ رسـول اهلل صىّل اهلل عليه وآله كان يطوي فراشـه ويشـّد 
مئـزره يف العـرش األواخـر مـن شـهر رمضـان، وكان يوقظ أهلـه ليلة ثـالث وعرشين، 
وكان يـرّش وجـوه النيـام باملـاء يف تلـك الليلـة، وكانـت فاطمة عليهـا الّسـالم ال تدع 
أحـدًا مـن أهلها ينام تلـك الليلة وتداوهيـم بقّلة الطعـام وتتأّهب هلا من النهـار وتقول: 

حمـروٌم َمن ُحـرم خريها«))).

فاطمة عليها ال�سالم تدعو يف �ساعات ا�ستجابة الدعاء

العبد  بني  العالقة  مفتاح  والدعاء هو  املؤمن،  الرواية - هو سالح  الدعاء - كام يف 
ورّبه؛ قال تعاىل ﴿ُقْل مَا يَعْبَُأ بُِكمْ رَبِّي َلوَْل دُعَاؤُُكمْ﴾))). لكّن للدعاء رشوطًا وآدابًا 
وكيفّية ينبغي استكامهلا، كام َأنَّ هناك أوقاتًا ُيستجاب فيها، ومن هذه األوقات عند إفطار 
الصائم، وبعد أداء الصالة املكتوبة، ويف الَسحر إىل طلوع الشمس. ويف الرواية اآلتية 
تدّلنا الزهراء عليها السالم عىل الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم اجلمعة، ومّرت 

قريبًا رواية أخرب فيها النبي بضعته بوقت استجابة الدعاء يوم اجلمعة. 
وعن عبد اهلل بن سنان، قال: سألت أبا عبد اهلل عليه الّسالم عن الساعة التي يستجاب 
فيها الدعاء يوم اجلمعة، قال: »ما بني فراغ اإلمام عن اخلطبة إىل أن تستوي الصفوف، 
وساعة ُأخرى من آخر النهار إىل غروب الشمس، وكانت فاطمة عليها الّسالم تدعو يف 

ذلك الوقت«))).
))) دعائم اإلسالم للمغريب ): )8).

))) سورة الفرقان: اآلية 77.
))) بحار األنوار 86: )7).
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الزهراء تواظب على زيارة قبور ال�سهداء وت�سّلي وتدعو عندهم

واظبت الزهراء عليها السالم عىل زيارة قبور الشهداء والصالة والدعاء عندها كل 
بالرفيق األعىل.  تنقطع عن ديدهنا ذلك حتى حلقت  ُأسبوع، ومل  إِثنني ومخيس من كّل 
ُأحد.  تزور محزة وأصحابه من شهداء  اهلل عليها كانت  ا سالم  أهنَّ الرواية  والظاهر من 
وبطبيعة احلال فإنَّ زيارة النساء لقبور الشهداء ينبغي اإلتيان هبا عىل نحٍو خاٍل من اجلزع 
وعدم الرضا بقضاء اهلل تعاىل، وعىل نحٍو ال يتناىف مع السرت والصيانة، وإالَّ كانت الزيارة 

مكروهة، بل قد تصل إىل حّد احلرمة))). 

وقد ورد يف الرواية عن اإلمام زين العابدين عليه السالم َأنَّه قال )يف حديث(: »ما 
من يوم أشّد عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من يوم ُأحد، ُقتل فيه عمه محزة بن عبد 
املطلب أسد اهلل وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة ُقتل فيه ابُن عمه جعفر بن أيب طالب. ثم 
م من  قال عليه السالم: وال يوم كيوم احلسني، ازدلف إليه ثالثون ألف رجل يزعمون أنَّ
ة، كّل يتقّرب إىل اهلل عز وجل بدمه، وهو باهلل يذّكرهم فال يّتعظون، حتى قتلوه  هذه األُمَّ

بغيًا وظلاًم وعدوانًا« - احلديث، وقد نقلنا منه موضع احلاجة))). 

عـن أيب عبـد اهلل عليه الّسـالم، قال: سـمعته يقـول: »عاشـت فاطمة عليها الّسـالم 
بعد رسـول اهلل مخسـة وسـبعني يومـًا، مل ُتـر كارشة وال ضاحكـة، تأيت قبور الشـهداء يف 
كل مجعـة مرتـني؛ اإلثنـني واخلميس فتقـول: هيهنا كان رسـول اهلل صـىّل اهلل عليه وآله، 

وهيهنـا كان املرشكون«.

))) انظر: التعليقة عىل رياض املسائل للسيد عبد احلسني الالري: ص87).
))) الكايف 4: )56.
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ا عليها الّسالم كانت  ويف رواية أبان، عمن أخربه، عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم: »أنَّ
تصّل هناك وتدعو حتى ماتت«))).

الزهراء عليها ال�سالم حتّذر من التهاون يف ال�سالة

ا »عمود الدين، إْن ُقبلت قبل ما سواها، وإن ُرّدت ُرّد  يصف النبي الكريم الصالة بأهنَّ
ما سواها«؛ وجاء يف تفسري األصفى َأنَّ عليًا عليه السالم إذا حرض وقت الصالة يتململ 
ويتزلزل ويتلون، فيقال له: مالك يا أمري املؤمنني؟! فيقول: »جاء وقت الصالة، وقت 

أمانة عرضها اهلل عىل الساموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها«))).

سيد  ابنة  فاطمة  النساء  سيدة  عن  السائل  فالح  يف  طاووس  ابن  السيد  روى  وقد 
ا سألت أباها  األنبياء صلوات اهلل عليها وعىل أبيها وعىل بعلها وعىل أبنائها األوصياء أهنَّ

حممدًا صىل اهلل عليه وآله، فقالت: »يا أبتاه ما ملن هتاون بصالته من الرجال والنساء«؟ 

قال: »يا فاطمة من هتاون بصالته من الرجال والنساء ابتاله اهلل بخمس عرشة خصلة: ست 
منها يف دار الدنيا، وثالث عند موته، وثالث يف قربه، وثالث يف القيامة إذا خرج من قربه. 

فأما اللوايت تصيبه يف دار الدنيا: فاألُوىل يرفع اهلل الربكة من عمره، ويرفع اهلل الربكة 
من رزقه، ويمحو اهلل عز وجل سيامء الصاحلني من وجهه، وكل عمل يعمله ال يؤجر 

عليه، وال يرتفع دعاؤه إىل السامء، والسادسة ليس له حّظ يف دعاء الصاحلني. 

وأما اللوايت تصيبه عند موته فُأوالهن أنَّه يموت ذلياًل، والثانية يموت جائعًا، والثالثة 
يموت عطشانًا، فلو ُسقي من أنار الدنيا مل يرو عطشه. وأما اللوايت تصيبه يف قربه فُأوالهن 

))) الكايف 4: )56.
))) تفسري األصفى ): 005).
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يوّكل اهلل به ملكًا يزعجه يف قربه، والثانية يضيق عليه قربه، والثالثة تكون الظلمة يف قربه. 

وأما اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه: فُأوالهن أن يوّكل اهلل به ملكًا يسحبه 
عىل وجهه واخلاليق ينظرون إليه، والثانية حُياسب حسابًا شديدًا، والثالثة ال ينظر اهلل إليه 

وال يزّكيه وله عذاب أليم«))).

الزهراء تو�سي زوجها بالزواج بعدها بقريبة ترعى اأولدها

اإلسـالم ديـن الواقعيـة وتلبيـة احلاجـات الفطرية، وهـو يتعامـل مع الفرد املسـلم 
تعامـاًل يؤّمـن احتياجاته اجلسـدية والروحيـة عىل حدٍّ سـواء؛ ولذلك ينظـر بإيابية إىل 
موضـوع الـزواج املجـدد للرجـل واملـرأة يف حال وفـاة أحدمهـا أو انفصاهلـام بالطالق 
أو للـرضورات األُخـرى، باعتبـار احلاجـة املاسـة لإلنسـان إىل رشيـك يشـاطره حياته 
ويسـهم يف تأمـني االسـتقرار النفـيس والروحي لـه. ونالحظ يف هـذا الصدد َأنَّ سـيدة 
نسـاء العاملـني عليهـا السـالم قـد فكـرت يف موضـوع تأمـني االسـتقرار والطمأنينـة 
لعائلتهـا بعـد وفاهتـا، فأوصـت أمـري املؤمنـني عليـه السـالم وعهـدت إليـه أن يتزّوج 
بعـد وفاهتـا، وعللـت ذلـك بأنَّه ال بـّد للرجـال من النسـاء، لكنهـا أوصـت أن يتزوج 

. ـا سـتكون ألوالدها بمثابـة األُمِّ ابنـة ُأختهـا أمامة ألهنَّ

السالم،  عليها  الزهراء  وفاة  حديث  الواعظني  روضة  يف  النيسابوري  الفتال  أخرج 
وجاء فيه: فقالت: »يا بن عم إنَّه قد ُنعيت إيل نفيس، وإنَّني ال أرى ما يب إالَّ َأنَّني الحقة 
فإنَّك  شئت،  بام  أوصيني  قال:  قلبي...  يف  بأشياء  ُأوصيك  وأنا  ساعة،  بعد  ساعة  بأيب 
جِتِديني فيها أميض كام أمرتني به وأختار أمرك عىل أمري. ثم قالت: جزاك اهلل عني خري 

))) فالح السائل: ص))؛ بحار األنوار 80: ص )) - )).
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ا تكون  اجلزاء يا بن عم رسول اهلل، أوصيك أوالً أن تتزوج بعدي بابنة ] ُأختي [ أمامة فإنَّ
لولدي مثل، فإنَّ الرجال ال بد هلم من النساء« - احلديث بطوله، وقد أوردناه))).

الزهراء عليها ال�سالم والتقية

روي عن الزهراء عليها السالم قوهلا: »البرِش يف وجه املؤمن يوجب لصاحبه اجلنة، 
والبرش يف وجه املعاند املعادي يقي صاحبه عذاب النار«))).

لقد عمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بالتقية، وجاء عنه َأنَّه استأذن رجل عليه صىل 
فقالت  الكالم،  له  أالن  فلام دخل  العشرية«،  أخو  بئس  له  »ائذنوا  فقال:  وآله  اهلل عليه 
عائشة: يا رسول اهلل قلَت الذي قلت ثم ألنَت الكالم!! قال: »أي عائشة، إّن رّش الناس 

من تركه الناس )أو وّدعه الناس( اّتقاء فحشه«))). 

التفسري  يف  جاء  هبا.  شيعتهم  وأوصوا  بالتقّية  السالم  عليهم  البيت  أهل  وعمل 
املنسوب لإلمام العسكري عليه السالم عن الصادق عليه السالم يف تفسري قوله تعاىل 
وخمالفهم:  مؤمنهم  ﴿حسنًا﴾  كّلهم  لِلنَّاِس﴾  قال»﴿وَُقوُلوا  حُسْنًا﴾)4)،  لِلنَّاِس  ﴿وَُقوُلوا 
أّما املؤمنون فيبسط هلم وجهه وبرِشه. وأما املخالفون فيكّلمهم باملداراة الجتذاهبم إىل 

اإليامن، فإن ييأس من ذلك يكّف رشورهم عن نفسه، وعن إخوانه املؤمنني«.)5)

عليه  اهلل  اهلل صىل  »قال رسول  السالم:  بن عيلٍّ عليهام  قال احلسن  أيضًا:  فيه  وجاء 

))) روضة الواعظني: ص )5) - )5).
))) تفسري اإلمام عليه الّسالم ص 54).

))) انظر: األدب املفرد للبخاري: ص78)، باب )رّش الناس من ُيّتقى رّشه(.
)4) سورة البقرة: اآلية )8.

)5) تفسري العسكري: ص54) /ح40).
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وآله: إنَّ األنبياء إنَّام فّضلهم اهلل تعاىل عىل خلقه أمجعني لشدة مداراهتم ألعداء دين اهلل، 
وحسن تقيتهم ألجل إخوانم يف اهلل«.)))

ق�سة ف�سة خادمة الزهراء وتلميذتها

ترسم فّضة خادمة الزهراء عليها السالم صورة عن حفظ القرآن الكريم واالندكاك 
سنة!  عرشين  القرآن  بغري  تتحدث  مل  ا  أهنَّ أوالُدها  شهد  بحيث  القرآين،  األدب  يف 
تكفينا سرية تلميذة الزهراء عليها السالم لنرسم يف أذهاننا - عىل حّد فهمنا - صورة 
أبوها  ووصفها  درّيّ﴾،  ﴿كوكبٌ  ا  بأهنَّ البارئ  آيات  التي وصفتها  معّلمتها  عن 
ا »عالقة ميزان الِعلم«! وتبنّي من تفسري أهل البيت عليهم السالم  الصادق املصّدق بأهنَّ
أّن علم األئّمة املعصومني )عليهم السالم( من علم فاطمة الزهراء عليها السالم كالزيت 
ُيعرص من الزيتونة، حيث ُيفاض العلم من أعىل مراقي النبّوة عىل فاطمة الطاهرة مبارشة 

بدون نزول َمَلك مقّرب، واألئّمة الطاهرون )عليهم السالم( يتكّلمون عنها. 

أخرج أبو القاسم القشريي يف كتابه عن بعضهم، قال: انقطعت يف البادية عن القافلة 
فوجدت امرأة، فقلت هلا: من أنت؟ فقالت ﴿وَُقْل سَلَمٌ َفسَوْفَ يَعَْلمُونَ﴾)))، فسّلمت 
﴾)))، فقلت:  هُ َفمَا َلهُ مِنْ مُضِلٍّ عليها، فقلت: ما تصنعني ههنا؟ قالت: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّ
أمن اجلّن أنِت أم من االنس؟ قالت: ﴿يَا بَنِي َآدَمَ خُُذوا ِزينََتُكمْ﴾)4)، فقلت: ِمن أين 
قالت:  تقصدين؟  أين  فقلت:  بَعِيدٍ﴾)5)،  مََكاٍن  مِنْ  ﴿يُنَادَوْنَ  قالت:  أقبلِت؟ 

))) تفسري العسكري: ص55) /ح44).
))) سورة الزخرف: اآلية 89.

))) سورة الزمر: اآلية 8).
)4) سورة األعراف: اآلية 9).

)5) سورة فصلت: اآلية 44.
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هِ عََلى النَّاِس حِجُّ الْبَيْتِ﴾)))، فقلت: متى انقطعِت؟ قالت: ﴿وََلَقدْ خََلْقنَا السَّمَاوَاتِ  ﴿وَلِلَّ
جَعَْلنَاهُمْ  ﴿وَمَا  فقالت:  طعامًا؟  أتشتهني  فقلت:  َأيَّامٍ﴾)))،  ةِ  سِتَّ فِي  بَيْنَهُمَا  وَمَا  وَاْلَرْضَ 
قالت: ﴿َل  ثم قلت: هرويل وال تعجيل،  فأطعمتها،  عَامَ﴾)))،  الطَّ يَْأُكُلونَ  َل  جَسَدًا 
َآلِهٌَة  هُ نَْفسًا إِلَّ وُسْعَهَا﴾)4)، فقلت: ُأردفِك؟ فقالت: ﴿َلوْ َكانَ فِيِهمَا  يَُكلِّفُ اللَّ
هََذا﴾)6).  َلنَا  رَ  سَخَّ الَّذِي  ﴿سُبْحَانَ  فقالت:  فأركبتها،  فنزلُت  َلَفسَدَتَا﴾)5)،  هُ  اللَّ إِلَّ 
فِي  خَلِيَفًة  جَعَْلنَاَك  إِنَّا  دَاوُودُ  ﴿يَا  قالت:  فيها؟  أحد  ألك  قلت:  القافلة  أدركنا  فلام 
مُوسَى  ﴿يَا  الْكَِتابَ﴾)9)،  خُذِ  يَحْيَى  ﴿يَا  رَسُوٌل﴾)8)،  إِلَّ  مُحَمَّدٌ  ﴿وَمَا  اْلَرِْض﴾)7)، 
هُ﴾)0))، فِصحُت هبذه األسامء، فإذا أنا بأربعة شباب متوّجهني نحوها، فقلت:  إِنِّي َأنَا اللَّ
َمن هؤالء منك؟ قالت: ﴿الْمَاُل وَالْبَنُونَ ِزينَُة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾))))، فلاّم أتوها قالت: ﴿يَا 
فقالت:  بأشياء،  فكافوين  َأبَتِ اسَْتْأِجرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَِن اسَْتْأجَرْتَ الَْقِويُّ اْلَمِنيُ﴾))))، 
نا فّضة جارية  هُ يَُضاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾)))) فزادوا عيّل، فسألتهم عنها فقالوا:هذه ُأمُّ ﴿وَاللَّ

))) سورة آل عمران: اآلية )9.
))) سورة ق: اآلية 7).

))) سورة األنبياء: اآلية 8.
)4) سورة البقرة: اآلية 86).
)5) سورة األنبياء: اآلية )).

)6) سورة الزخرف: اآلية )).
)7) سورة ص: اآلية 5).

)8) سورة آل عمران: اآلية 8)).
)9) سورة مريم: اآلية )).

)0)) سورة طه: اآلية )) و)).
)))) سورة الكهف: اآلية 44.
)))) سورة القصص: آية 6).

)))) - سورة البقرة: آية )6).
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الزهراء عليها السالم ما تكّلمت منذ عرشين سنة إالَّ بالقرآن.)))

فوائد بقلة فاطمة عليها ال�سالم
أحّبت الزهراء عليها السالم بقلة نافعة دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله هلا بالربكة 
وقال بأنَّ فيها شفاًء من تسعة وتسعني داء، ويف هذه املحّبة وهذا الدعاء داللة للشيعة 

باالنتفاع من هذه البقلة املباركة واالستشفاء هبا. 
روى الكلينـي بإسـناده عن فـرات بن أحنف قال: سـمعت أبا عبد اهلل عليه السـالم 
يقـول: »ليـس عـىل وجـه األرض بقلـة أرشف وال أنفـع مـن الفرفـخ وهو بقلـة فاطمة 
عليهـا السـالم؛ ثم قـال: لعن اهلل بنـي ُأمية هم سـّموها بقلة احلمقـاء بغضًا لنـا وعداوة 

السـالم«))). لفاطمة عليها 
عىل  فعض  حرارة  وجد  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  كان  الراوندي:  الدين  قطب  قال 
رجلة فوجد لذلك راحة فقال: »اللهم بارك فيها، إنَّ فيها شفاًء من تسعة وتسعني داء، 
)فدعيت(  البقلة  هذه  حتب  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  وكانت  شئت«.  حيث  أنبتي 
إليها، فقيل بقلة الزهراء كام ُنسبت الشقائق إىل النعامن، ثم )بنو( ُأمية غرّيهتا فقالوا: بقلة 
احلمقاء )ثم جعل من ذّب عنهم من علامئهم تسميتها البقلة احلمقاء(، وقالوا: احلمقاء 

ا تنبت بممر الناس ومدرج احلوافر فتداس وال تطول))). صفة للبقلة، ألهنَّ

الدرو�ض امل�ستخل�سة 

حّث اإلسالم عىل اكتساب العلم واملعرفة، وعّد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله طلب 
العلم فريضة واجبة عىل كلِّ مسلم ومسلمة، مل يفرق يف ذلك بني صغري وكبري، وال بني 

))) بحار األنوار )4: 87.
))) الكايف - الشيخ الكليني 6: 67).

))) الدعوات - قطب الدين الراوندي: ص 55).
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ذكر وُأنثى؛ كام َأنَّه وّسع اإلطار الزمني هلذه الفريضة، حيث جاء عن النبي صىل اهلل عليه 
وآله »أطلبوا العلم من املهد إىل اللحد«. وقد عدَّ اإلسالم أنَّ منزلة العامل منزلة رفيعة ال 
تقاس هبا منزلة غري العامل؛ قال جّل وعال ﴿ُقْل هَْل يَسَْتِوي الَّذِينَ يَعَْلمُونَ وَالَّذِينَ َل 
يَعَْلمُونَ﴾))). وقد وردت أحاديث كثرية يف منزلة العامل وطالب العلم، وجاء فيها أنَّ 
املرء ال يزال يدعى عاملًا ما دام يطلب العلم، فإذا ظّن أنَّه قد علم، فقد جهل. كام جاء 
وردت  كام  العلم.  لطالب  تستغفر  ا  وأهنَّ العلم  لطالب  أجنحتها  تضع  املالئكة  أنَّ  فيها 
أحاديث كثرية يف احلث عىل بذل العلم وتعليمه، وجاء فيها أن لكل يشء زكاة، وزكاة 
العلم نرُشه. وقد أرشد القرآن الكريم الناس إىل أصل عام عقالئي، وهو وجوب رجوع 
ْكِر إِنْ ُكنُْتمْ َل تَعَْلمُونَ﴾)))، وقال  اجلاهل إىل العامل؛ قال تعاىل ﴿َفاسَْأُلوا َأهَْل الذِّ
تعاىل حكاية عن إبراهيم اخلليل عليه السالم يف خطابه لعّمه آزر ﴿إِنِّي َقدْ جَاءَنِي مِنَ 

الْعِْلِم مَا َلمْ يَْأتِكَ َفاتَِّبعْنِي﴾))).

عىل  يرّدان  وكانا  للتعّلم،  األروع  املثل  السالم  عليهام  وبعلها  الزهراء  رضبت  ولقد 
املسلم هو  للفرد  احلقيقي  املكسب  أنَّ  ببيان  العلم؟!(  بتعّلم  اجلائع  يفعل  )ماذا  تساؤل 

بتعّلم العلم وتربية الروح وتنمية العقل، وليس بملء البطن وسّد اجلوعة.

))) سورة الزمر: اآلية 9.
))) سورة النحل: اآلية )4؛ سورة األنبياء: اآلية: 7.

))) سورة مريم: اآلية )4.
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ال�سّديقة الكربى

وإّن  احلق.  لسان  هو  السالم  عليه  املوّحدين  وموىل  املؤمنني  أمري  يقول  كام  الصدق 
الصادق - كام يقول صادُق أهل البيت جعفر بن حممد عليه السالم - أّول من يصّدقه 
اهلل عز وجل يعلم أنَّه صادق، وتصّدقه نفُسه تعلم أنَّه صادق. قال اهلل تبارك وتعاىل ﴿يَا 
هَ وَُكوُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾)))، وجاء يف تفسري اآلية الكريمة عن  َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اتَُّقوا اللَّ
عبد اهلل بن عمر، قال: يعني حممدًا وأهل بيته. ويقول اإلمام الصادق عليه السالم: »إنَّ 
اهلل عزوجل مل يبعث نبيًا إالَّ بصدق احلديث، وأداء األمانة إىل الرّب والفاجر«، ويقول عليه 

السالم يف قيمة اإلنسان الصادق: »أحسن من الصدق قائُله، وخري من اخلري فاعُله«.

ولقد عرفت قريُش نبّينا الكريم صىل اهلل عليه وآله منذ صباه بصدق احلديث وأداء 
حني  كاملة  احلّجة  عليهم  كانت  ولذلك  األمني؛  بالصادق  بينهم  ُيعرف  وكان  األمانة، 
كّذبوه مّلا بعثه اهلل تعاىل إليهم نبّيًا، ناهيك عن القرآن وسائر األُمور التي أّيده اهلل تعاىل هبا. 
ولقد كانت سيدة نساء العاملني عليها السالم األُسوة واملثل األعىل يف صدق احلديث؛ 
ولقد شهد هلا رّب العزة بالصدق، وإنَّ من أسامئها عند اهلل تعاىل )الصّديقة(؛ كام شهد 
تعاىل هلا بالطهارة عن كل رجس ودنس يوم أنزل يف حقها وحق بعلها وابنيها قرآنًا ُيتىل 
إىل يوم القيامة ويشهد هلم بالتطهري؛ وشهد للزهراء عليها السالم أبوها الصادق املصّدق 
»أوتيَت  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  لبعلها  قال  ويوم  الكربى(  بـ)الصّديقة  ساّمها  يوم 
ا بضعة منه، وأنَّ اهلل تعاىل يرىض لرضاها،  زوجة صّديقة مثل ابنتي« ويوم قال عنها بأهنَّ

))) سورة التوبة: اآلية 9)).
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ويغضب لغضبها؛ وشهد هلا زوجها الصّديق أمري املؤمنني عليه السالم بالصدق وقال 
املؤمنني  أمري  رّصح  كام   - فهي  ذلك،  عن  حاشاها  خمالفة،  وال  كذبة  منها  يعهد  مل  بأنَّه 
عليه السالم - أعلم باهلل وأبّر وأتقى وأكرم وأشد خوفًا من اهلل من أن ترتكب مثل هذه 
م مل يروا أحدًا أصدق هلجة من الزهراء عليها  املخالفات؛ بل شهد هلا حتى خصومها بأهنَّ

السالم إالَّ أبوها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

هل كانت جمّرد صدفة أن يسّمي اهلل تعاىل َأَمَته الزهراء بالصّديقة، ثم يسّميها رسوله 
الصّديقة  تلك  فيه  ليوم وقفت  استرشاف  أنَّه  أم  بالصّديقة؛  وآله  اهلل عليه  الكريم صىل 
الطاهرة لتطالب برّد احلق املغتصب واستشهدت عليها السالم يف دعواها بآيات القرآن 
كنّاه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  الذي  السالم  املؤمنني عليه  أمري  الكريم، وشهد هلا 
ام سّيدا  بالصّديق، وشهد هلا احلسنان اللذان وصفهام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بأهنَّ
شباب أهل اجلنة، وشهدت هلا أمُّ أيمن التي شهد هلا الصادق املصّدق صىل اهلل عليه وآله 
بت ِمن ِقبل َمن يّدعي خالفة رسول اهلل صىل اهلل  ا يف اجلنّة. لكنّها عليها السالم ُكذِّ أهنَّ
عليه وآله؟! فقد حكمت السامء - إذًا - بينهام، فكان أحدمها صّديقًا، وكان اآلخر كاذبًا 
املسلمون  َعِلم  وإذا  الَْكاذِبنِيَ﴾))).  وََليَعَْلمَنَّ  صَدَُقوا  الَّذِينَ  هُ  اللَّ ﴿َفَليَعَْلمَنَّ  مّدعيًا 
كذَب هذا الكاذب وأحرزوا زوَره، تبنّي هلم تكليُفهم جتاهه. أما الصادقون الذين أحرزنا 
صدقهم وطهارهتم -وسّيدة النساء عليها السالم يف طليعتهم - فام الذي يتوّجب علينا 
جتاههم؟ يرّد علينا القرآن الكريم باألمر اإلهلي الرصيح: ﴿ُكوُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾))). 
ويروي جابر األنصاري عن اإلمام الباقر عليه السالم يف تفسري اآلية، قال: »مع آل حممد 

صىل اهلل عليه وآله«.
))) سورة العنكبوت: اآلية ).

))) سورة التوبة: اآلية 9)).
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فاطمة هي ال�سديقة الكربى

عظيم  رشيف  لقب  وهو  الكربى:  الصّديقة  لقب  بيان  يف  الكجوري  اخلطيب  قال 
مدح اهلل تبارك وتعاىل به مريم عليها السالم يف القرآن املجيد، قال تعاىل: ﴿مَا الْمَسِيحُ 
عَامَ انُْظرْ  ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّ رَسُوٌل َقدْ خََلتْ مِنْ َقبْلِهِ الرُّسُُل وَُأمُّهُ صِدِّيَقٌة َكانَا يَْأُكلَِن الطَّ

يَاتِ ُثمَّ انُْظرْ َأنَّى يُؤَْفُكونَ﴾))). َكيْفَ ُنبَيِّنُ َلهُمُ اْلَ

قال  الكربى«؛  بـ»الصّديقة  الطاهرة  فاطمة  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  ولّقب 
)صىل اهلل عليه وآله(:

القرون األُوىل«. والصّديق عىل وزن  »وهي الصديقة الكربى، وعىل معرفتها دارت 
فّعيل من أبنية املبالغة كام يقال: وهو كثري الصدق، والصدق نقيض الكذب، ومنه قوله 

تعاىل: ﴿وَاجْعَْل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي اْلَخِِرينَ﴾)))...

ومنه  النبّوة  مقام  تلو  يأيت  والفعل  القول  يف  واالستقامة  الصدق  مقام  أّن  وبدهيي 
النَِّبيِّنيَ  مِنَ  عََليِْهمْ  هُ  اللَّ َأنْعَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  َفُأوَلئِكَ  وَالرَّسُوَل  هَ  اللَّ يُطِِع  ﴿وَمَنْ  تعاىل:  قوله 
﴿وَالَّذِينَ  أيضًا:  وقال  رَفِيًقا﴾))).  ُأوَلئِكَ  وَحَسُنَ  وَالصَّالِحِنيَ  وَالشُّهَدَاءِ  وَالصِّدِّيقِنيَ 
اتَُّقوا  َآمَنُوا  الَّذِينَ  َأيُّهَا  أيضًا: ﴿يَا  الصِّدِّيُقونَ﴾)4). وقال  هُمُ  ُأوَلئِكَ  وَرُسُلِهِ  هِ  بِاللَّ َآمَنُوا 

هَ وَُكوُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾)5). اللَّ

))) سورة املائدة: اآلية 75.
))) سورة الشعراء: اآلية 84.
))) سورة التوبة: اآلية 9)).
)4) سورة احلديد: اآلية 9).

)5) سورة التوبة: اآلية 9)).
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وقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف مدح أمري املؤمنني عليه السالم: »هذا خري األّولني 
وخري اآلخرين من أهل الساموات وأهل األرضني، وهذا سّيد الصّديقني وسّيد الوصّيني«.

هَ يُبَشِّرَُك  وقد مدح القرآن الكريم حييى بن زكريا ونعته بالتصديق فقال: ﴿َأنَّ اللَّ
ب ــ)الصّديقة(  ووصفت  مريم  ُمدحت  وإّنام  هِ﴾)))...  اللَّ مِنَ  بَِكلِمَةٍ  مُصَدًِّقا  بِيَحْيَى 
فصارت  بالصدق،  هلا  اهلل  فشهد  برش،  يمسسها  ومل  منه  عيسى  أّن  دعواها  يف  لصدقها 
الكربى  الصّديقة  السالم:  عليها  الزهراء  فاطمة  وسّميت  صّدقها.  اهلل  ألّن  صّديقة 
عليها السالم ألهّنا صّدقت بوحدانية احلّق تعاىل ونبّوة أبيها وإمامة بعلها وإمامة أبنائها 
إهّنا كانت - وهي  ثّم  ُأّمها وعند والدهتا.  بعد واحد وهي يف رحم  املعصومني واحدًا 
ها،  النبي )صىل اهلل عليه وآله( بعد أمِّ بنبّوة  طفلة صغرية - أّول من سبق إىل التصديق 
العظيم،  الرسالة، واقتدت يف مجيع أحواهلا وأفعاهلا وأقواهلا بمرّبيها  وعاشت يف كنف 
وأكملت منذ طفولتها ملكاهتا القدسّية النفسانّية، وعاشت مع الصادقني والصّديقني، 
وقد وصفها أبوها - وهو أصدق القائلني وأفضل الصّديقني - بأهّنا »الصّديقة الكربى« 

وفّضلها بذلك عىل مريم العذراء، وقد قال: »فاطمة مريم الكربى«...

هَ  اللَّ يُطِِع  ﴿وَمَنْ  املذكورة  اآلية  ذيل  يف  البيان  جممع  يف  اهلل(  )رمحه  الطربيّس  قال 
احلق.  يوجبه  بام   - الصدق  دائم  أي   - التصديق  عىل  املداوم  الصّديق  وَرَسُوَلهُ..﴾))): 
وقيل: الصّديق الذي عادته الصدق، وهذا البناء يكون ملن غلب عىل عادته فعل، يقال 
ملالزم الرشب )رّشيب(، وملالزم الّشكر )شّكري(. وقيل يف معنى الصّديق: إّنه املصّدق 
هِ  بكّل ما أمر اهلل به وأنبياؤه، ال يدخله يف ذلك شّك، ويؤّيده قوله: ﴿وَالَّذِينَ َآمَنُوا بِاللَّ

))) سورة آل عمران: اآلية 9).
))) سورة التوبة: اآلية 9)).
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أّن  الصِّدِّيُقونَ﴾))). وسيأيت يف غسل فاطمة الزهراء عليها السالم  ُأوَلئِكَ هُمُ  وَرُسُلِهِ 
أمري املؤمنني عليه السالم قال: »والصّديقة ال يغسلها إالّ صّديق«. وبناًء عىل ما مّر، فقد 
اّتفق املخالف واملؤالف عىل أّن فاطمة الزهراء هي الصّديقة الكربى قوالً وقلبًا وفعاًل، 
مل تكذب قّط كذبة واحدة، وكانت تفعل ما تقول، ومل تتخّلف قط يف أداء أّي تكليف أو 
امتثال أّي أمر، وكان هلا يف ذلك صدق نّية وعزم وثبات ومداومة ومراقبة تاّمة. قال أهل 
التحقيق: إّن التصديق يالزمه التبعّية يف األقوال واألفعال، كام صنع حييى عليه السالم 
حني صدق بنبّوة عيسى عليه السالم وتابعه متابعة كاملة من املهد إىل اللحد. وقال النبي 

)صىل اهلل عليه وآله(: ﴿َفمَنْ تَِبعَنِي َفِإنَّهُ مِنِّي﴾))). 

وقد صّدقت فاطمة عليها السالم بام أمر اهلل وبام جاء به النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
التابع  الحّتاد  منها  والنبّي  النبّي  من  فهي  املتبوع،  من  يعّد  التابع  أّن  شّك  وال  واّتبعته، 
واملتبوع املذكور يف قوله »فمن تبعني فإّنه منّي«، إضافة إىل جهة النسب والقرابة، واألُبّوة 
»فاطمة منّي وأنا من فاطمة« فرشف آخر وفضيلة خاّصة؛ انتهى  والنبّوة، وأّما حديث 

كالم اخلطيب الكجوري.)))

ما راأيت اأ�سدق لهجة من الزهراء اإل الذي ولدها

ا مل تَر أحدًا يفوق  شهدت عائشة - مع ما كان بينها وبني الزهراء وبعلها وابنَيها - أهنَّ
أباها  يكون  أن  إالَّ  اللهّم  السالم،  عليها  اهلل  رسول  بضعة  واحلديث  اللهجة  صدق  يف 
الصادق املصّدق الذي أنجبها. وال خيفى ما يف هذه الشهادة من قيمة، ذلك أنَّ عائشة 

))) سورة احلديد: اآلية 9).
))) سورة إبراهيم: اآلية 6)؛ والكالم إلبراهيم اخلليل عليه السالم.

))) اخلصائص الفاطمية للكجوري ): 8)) - ))).
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وبني  بينها  كانت  التي  اخلصومة  تدفعها  بالتي  تكن  مل  السالم  عليها  الزهراء  أنَّ  تشهد 
عائشة إىل جمانبة قول احلّق والصدق قيد شعرة، وعىل الرغم من االنتقاصات املتكررة 
لشخص  بل  السالم،  عليهام  الزهراء  أمِّ  خدية  لشخص  توجهها  عائشة  كانت  التي 
الزهراء نفسها، وعىل الرغم من العداء الذي كانت عائشة ال تبايل من إظهاره جتاه بعل 
ال  اخلط  طول  عىل  الصّديقة  الزهراء  كانت  فقد  السالم(،  عليه  املؤمنني  )أمري  الزهراء 

تقول إالَّ حقًا وصدقًا. 

ا إذا ذكرْت فاطمة بنت النبي صىل اهلل عليه وآله  روى احلاكم بإسناده عن عائشة: أهنَّ
قالت: ما رأيُت أحدًا كان أصدق هلجًة منها إالَّ أن يكون الذي ولدها))).

ما عهدتني كاذبة ول خائنة

هذه شهادة من إمام معصوم جعله رسوُل اهلل منه بمنزلة هارون من موسى وقال عنه 
بأنَّه مع احلّق وأنَّ احلّق معه، إنَّ الزهراء عليها السالم أعلم باهلل وأبّر وأتقى وأكرم وأشّد 

خوفًا من اهلل ِمن أن ترتكب خالف الصدق واحلّق. 

ا قالت: »يا  أخرج الفتال النيسابوري حديث وفاة الزهراء عليها السالم، جاء فيه أهنَّ
بن عّم، ما عهدَتني كاذبة وال خائنة، وال خالفُتك منذ عارشتني، فقال عليه السالم: َمعاذ 
اهلل أنِت أعلم باهلل وأبّر وأتقى وأكرم وأشد خوفًا من اهلل من أن أوّبخك بمخالفتي«- 

احلديث، وقد أوردناه))).

))) املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ): 60) - 60).
))) روضة الواعظني: ص)5)، جملس يف ذكر وفاة فاطمة الزهراء عليها السالم؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 

.(9( - (9(
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الزهراء ال�سّديقة الكربى، وعلى معرفتها دارت القرون الأُوىل 

ا )صّديقة(، يف قوله تعاىل عن عيسى عليه  إذا وصف القرآن الكريم مريم عليها السالم بأهنَّ
يَقٌة﴾)))، فإنَّ فاطمة عليها السالم بشهادة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  ُه ِصدِّ السالم ﴿َوُأمُّ
وشهادة اإلمام املعصوم عليه السالم هي )الصّديقة الكربى(. ولقد كانت كفوًا لزوجها أمري 

املؤمنني عليه السالم الذي هو الصّديق األكرب بشهادة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

روى الصدوق عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: قال النبي )صىل اهلل عليه وآله(: 
»إنَّ اهلل تبارك وتعاىل اصطفان واختارن وجعلني رسوالً، وأنزل عل سّيد الكتب، فقلت: 

هارون  أخاه  معه  جتعل  أن  فسألك  فرعون،  إىل  موسى  أرسلت  إنَّك  وسيدي،  إهلي 
وزيرًا، تشّد به عضده، وتصّدق به قوله، وإنِّ أسألك يا سيدي وإهلي أن جتعل يل من أهل 
وزيرًا، تشّد به عضدي. فجعل اهلل يل عليًا وزيرًا وأخًا، وجعل الشجاعة يف قلبه، وألبسه 
اهليبة عىل عدوه، وهو أول من آمن يب وصدقني، وأول من وّحد اهلل معي، وإنِّ سألت 
ذلك ريب عز وجل فأعطانيه. فهو سيد األوصياء، اللحوق به سعادة، واملوت يف طاعته 
شهادة، واسمه يف التوراة مقرون إىل اسمي، وزوجته الصّديقة الكربى ابنتي، وابناه سيدا 
شباب أهل اجلنة ابناي، وهو ومها واألئمة بعدهم حجج اهلل عىل خلقه بعد النبيني، وهم 
تي، من تبعهم نجا من النار، ومن اقتدى هبم هدي إىل رصاط مستقيم،  أبواب العلم يف أمَّ

مل هيب اهلل عز وجل حمبتهم لعبد إال أدخله اهلل اجلنة«))).

وروى الشيخ الطويس يف األمايل بإسناده عن إسحاق بن عامر وأيب بصري، عن أيب 
الدنيا،  ُربع  السالم  فاطمة عليها  أمهر  وتعاىل  تبارك  اهلل  »إنَّ  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد 

))) سورة املائدة: اآلية 75.
))) أمايل الصدوق: ص74، املجلس السادس.
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وهي  اجلنة،  أولياءها  وُتدخل  النار،  أعداءها  ُتدخل  والنار،  اجلنّة  وأمهرها  هلا،  فُربعها 
الصّديقة الكربى، وعىل معرفتها دارت القرون األُوىل«))).

فاطمة عليها ال�سالم �سّديقة �سهيدة

يف  للمبالغة  فعيلة  )الصّديقة(  الالحق:  احلديث  روايته  بعد  املجليس  العالمة  قال 
الصدق والتصديق، أي كانت كثرية التصديق ملا جاء به أبوها صىل اهلل عليه وآله، وكانت 

صادقة يف مجيع أقواهلا، مصّدقة أقواهلا بأفعاهلا، وهي معنى العصمة. 
التطهري  آية  الذين نزلت فيهم  وال ريب يف عصمتها صلوات اهلل عليها لدخوهلا يف 

بإمجاع اخلاصة والعامة والروايات املتواترة من اجلانبني - إىل آخر كالمه قّدس رّسه.)))
روى الكليني يف الكايف بإسناده عن عيل بن جعفر، عن أخيه أيب احلسن عليه السالم 

قال: »إنَّ فاطمة عليها السالم صّديقة شهيدة، وإنَّ بنات األنبياء ال يطمثن«))).

من اأ�سماء الزهراء عند اهلل تعاىل ال�سديقة واملباركة 

قـال أبـو عبـد اهلل عليـه السـالم: »لفاطمـة عليها السـالم تسـعة أسـامء عنـد اهلل عز 
وجـل: فاطمة والصّديقـة واملباركة، والطاهـرة والزكية، والراضيـة واملرضية، واملحدثة 
والزهـراء؛ ثـم قـال عليـه السـالم: تـدري أي يشء تفسـري فاطمـة؟ قـال: ُفطمـت من 
الـرش، ثـم قـال: لـوال أنَّ أمـري املؤمنـني عليـه السـالم تزّوجهـا ملـا كان هلا كفـؤ إىل يوم 

القيامـة عـىل وجـه األرض، آدم فام دونـه«)4).

))) أمايل الطويس: ص668، جملس يوم اجلمعة 6)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 05).
))) مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول للمجليس 5: 0)).

))) الكايف - الشيخ الكليني ): 458 /ح).
)4) روضة الواعظني - الفتال النيسابوري: ص 48).
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اأُوتيت زوجة �سّديقة مثل ابنتي

نالحظ يف الرواية القادمة أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مل يتطّرق إىل أيٍّ من أسامء 

الزهراء عليها السالم سوى اسم )الصّديقة(، وأنَّه غبط أمري املؤمنني )الصّديق األكرب( 

بأنَّ اهلل تعاىل رزقه زوجة صّديقة كزوجته الزهراء عليها السالم، وأنَّ اهلل تعاىل رزق أمري 

املؤمنني من زوجته فاطمة احلسَن واحلسني سيدي شباب أهل اجلنّة. ثّم يقول صىل اهلل 

عليه وآله »ولكنّكم منّي وأنا منكم«. 

أخرج املحّب الطربّي عن أيب سعيد يف رشف النبّوة أّن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 

مثلك؛  أنا  أوَت  ومل  مثل  صهرًا  أوتيَت  أنا:  وال  أحد  يؤهتّن  مل  ثالثًا  »ُأوتيَت  لعيّل:  قال 

من  احلسن واحلسني  وأوتيَت  مثلها زوجة؛  أؤَت  ومل  ابنتي  مثل  وأوتيت زوجة صّديقة 

صلبك، ومل أؤت من صلبي مثلهام؛ ولكنّكم منّي وأنا منكم«))).

فاطمة �سّديقة ل يغ�سلها اإل �سّديق

قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  املفضل،  عن  بإسناده  الكايف  يف  الكليني  روى 

املؤمنني« - وكأين  أمري  »ذاك  قال:  فاطمة؟  السالم: من غسل  اهلل عليه  قلت أليب عبد 

استعظمت ذلك من قوله - فقال: »كأنَّك ضقت بام أخربتك به«؟ قال: فقلت: قد كان 

ا صّديقة ومل يكن يغسلها إالَّ صّديق، أما  ذاك ُجعلت فداك، قال: »فقال، ال تضيقّن فإنَّ

علمَت أنَّ مريم مل يغسلها إالَّ عيسى«))).

))) الرياض النرضة ): )7) - )7).
))) الكايف - الشيخ الكليني ): 459 /ح4.
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الإمام الع�سكري ينقل ق�سة عن ال�سّديقة فاطمة عليهما ال�سالم
قال أبو حممد العسكري عليه الّسالم: »حرضت امرأة عند الصّديقة فاطمة الزهراء 
عليها الّسالم فقالت: إنَّ يل والدة ضعيفة وقد لبس عليها يف أمر صالهتا يشء، وقد بعثتني 
إليك أسألك. فأجابتها فاطمة عليها الّسالم عن ذلك. فثنّت فأجابت، ثم ثّلثت فأجابتها، 

إىل أن عرّشت فأجابت.
عليها  فاطمة  قالت  اهلل.  رسول  يابنة  عليك  أشّق  ال  فقالت:  الكثرة  من  خجلت  ثم 
ثقيل  بحمل  إىل سطح  يومًا يصعد  اكرتي  َمن  أرأيِت  لِك،  بدا  عاّم  الّسالم: هايت وَسل 
وكراه مائة ألف دينار يثقل عليه؟ فقالت: ال. فقالت: اكرتيُت أنا لكل مسألة بأكثر من 

ملء ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤًا، فأحرى أن ال يثقل عّل« - احلديث))).

اهلل تعاىل ياأمر بطاعة ال�سادقني حممد واأهل بيته

اّتباع الصّديقة الزهراء عليها السالم واجب باعتبارها بضعة رسول اهلل صىل اهلل عليه 
الزهراء عليها  باعتبار  أنَّه واجب  الذي أوجب علينا اهلل تعاىل طاعته واتباعه، كام  وآله 

السالم من الصادقني الذين أمر البارئ باتباعهم والكون معهم.
روى جابر، عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله ﴿وُكوُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾))) قال: مع 

آل حممد صىل اهلل عليه وآله))).
وروى املعىل بن خنيس عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قوله: ﴿ُكوُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾، 

]قال:[ بطاعتهم)4).

))) تفسري اإلمام العسكري عليه الّسالم: ص 40).
))) سورة التوبة: اآلية 9)).

))) تفسري جممع البيان - الشيخ الطربيس 5: 40).
)4) تفسري العيايش - حممد بن مسعود العيايش ): 7)) /ح56).
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الدرو�ض امل�ستخل�سة 

وإّن  احلق.  لسان  هو  السالم  عليه  املوّحدين  وموىل  املؤمنني  أمري  يقول  كام  الصدق 
الصادق - كام يقول صادُق أهل البيت جعفر بن حممد عليه السالم - أّول من يصّدقه اهلل 

عز وجل يعلم أنَّه صادق، وتصّدقه نفُسه تعلم أنَّه صادق. 

ولقد ُعرف نبّينا الكريم صىل اهلل عليه وآله منذ صباه بصدق احلديث وأداء األمانة، 
وكانت قريش تسّميه الصادق األمني؛ ولذلك كانت عليهم احلّجة كاملة حني كّذبوه مّلا 

بعثه اهلل تعاىل إليهم نبّيًا. 

صدق  يف  األعىل  واملثل  األُسوة  السالم  عليها  العاملني  نساء  سيدة  الزهراء  وكانت 
احلديث ويف التصديق بام جاء به أبوها املرسل صىل اهلل عليه وآله، ولقد صّدقت أفعاهُلا 
هلا  تعاىل  شهد  كام  بـــ)الصّديقة(؛  وساّمها  بالصدق  العزة  رّب  هلا  شهد  ولقد  أقواهَلا؛ 
بالطهارة عن كل رجس ودنس يوم أنزل يف حّقها وحّق بعلها وابنيها قرآنًا ُيتىل إىل يوم 
بالتطهري؛ وشهد للزهراء عليها السالم أبوها الصادق املصّدق يوم  القيامة ويشهد هلم 

ساّمها بـ)الصّديقة الكربى(.

يقول اإلمام الصادق عليه السالم: »إن اهلل عز وجل مل يبعث نبيًا إالَّ بصدق احلديث، 
وأداء األمانة إىل الرّب والفاجر«، ويقول عليه السالم يف قيمة اإلنسان الصادق: »أحسن 

من الصدق قائُله، وخري من اخلري فاعُله«.

ولقد أمر اهلل تعاىل عباده بالصدق، وأمر باتباع الصادقني، فقال تبارك وتعاىل ﴿يَا َأيُّهَا 
هَ وَُكوُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾))) الَّذِينَ َآمَنُوا اتَُّقوا اللَّ

))) سورة التوبة: اآلية 9)).
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الف�صل اخلام�س ع�صر

ر�سا الزهراء عليها ال�سالم 
بق�ساء اهلل تعاىل وامتثالها 

لأمره
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معنى الّر�سا بق�ساء اهلل وحقيقته وما ورد يف ف�سيلته 

تظفروا  قلوبكم،  من  الّرضا  اهلل  »أعطوا  الّسالم:  عليه  قال  الكاشاين:  الفيض  قال 
بثواب فقركم، وإال فال«.

ويف أخبار موسى عليه الّسالم أّن بني إرسائيل ملا قالوا له عليه الّسالم: َسل لنا رّبك 
أمرًا إذا نحن فعلناه يرىض به عنّا، فقال موسى عليه الّسالم: »إهلي قد سمعَت ما قالوا«، 
فقال: )يا موسى قل هلم يرضون عنّي حّتى أرىض عنهم(؛ ويشهد هلذا ما روي عن نبّينا 
صىل اهلل عليه وآله أّنه قال: »من أحّب أن يعلم ما له عند اهلل عّز وجّل، فلينظر ما هللَّ تعاىل 

عنده، فإّن اهلل تعاىل ُينزل العبد منه حيث أنزله العبُد من نفسه«.

ويف أخبار داود عليه الّسالم: »ما ألوليائي واهلّم بالّدنيا، إّن اهلّم ُيذهب حالوة مناجايت 
من قلوهبم، يا داود إّن حمّبتي من أوليائي أن يكونوا روحانّيني ال يغتّمون«.

وسئل عيسى عليه الّسالم: ما أفضل األعامل؟ فقال: »الّرضا عن اهلل واحلّب له«.

فيه رضاك حّتى أعمله؛  أمر  ُدلَّني عىل  »يا رّب  الّسالم قال:  أّن موسى عليه  وروي 
فأوحى اهلل تعاىل إليه: رضاي يف كرهك وأنت ال تصرب عىل ما تكره، فقال: يا رّب دلَّني 

عليه؟ فقال: إّن رضاي يف رضاك بقضائي«.

ويف مناجـاة موسـى عليـه الّسـالم: »أي رّب أّي خلقـك أحـّب إليـك؟ قـال: َمـن 
إذا أخـذت منـه املحبـوب سـاملني، قـال: فـأّي خلقـك أنـت عليـه سـاخط؟ قـال: َمن 
يسـتخرين يف األمـر فـإذا قضيـُت لـه كـره قضائـي. وقـد روي ما هو أشـّد منـه، وذلك 
أّن اهلل تعـاىل قـال: أنـا اهلل ال إلـه إال أنـا، مـن مل يصـرب عىل بالئـي ومل يـرَض بقضائي ومل 

يشـكر نعامئـي، فليّتخـذ رّبًا سـواي«.)))
))) املحجة البيضاء يف هتذيب األحياء للفيض الكاشاين 8: 86 - 89.
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الزهراء الرا�سية عليها ال�سالم
الرضا بقضاء اهلل تعاىل والتسليم له وامتثال أمره عز وجل عالمة إيامن الفرد املسلم. 
وقد روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه سئل: بأي يشء يعلم املؤمن أنَّه مؤمن؟ 
قال عليه السالم: »بالتسليم هلل والرضا فيام ورد عليه من رسور أوسخط«))). وروي عنه 

عليه السالم قوله: »إنَّ أعلَم الناس باهلل أرضاهم بقضاء اهلل«))). 

كيف يسلِّم املسلُم ألمر اهلل تعاىل؟ إذا عِلم املسلُم أنَّه عبد مملوك هلل تعاىل، وأنَّ مالكه 
ورّبه ال يريد له إال اخلري والصالح، فإنَّه سيفّوض أمره هلل تعاىل ويسّلم له وال يسخط يف 

يشء من حكمه. 

من  القضاء  بمكروه  »الرضا  قال:  السالم  العابدين عليه  زين  اإلمام  وقد روي عن 
أعىل درجات اليقني«))). وروي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّه قال: »يا عباد اهلل 
أنتم كاملرىض ورب العاملني كالطبيب، فصالح املرىض فيام يعلمه الطبيب وتدبريه به، ال 

فيام يشتهيه املريض ويقرتحه، أال فسّلموا هلل أمره تكونوا من الفائزين«.)4)

ولقد قيل إلمامنا احلسن املجتبى عليه السالم: إنَّ أبا ذر يقول )الفقر أحّب إيّل من 
الغنى، والُسقم أحّب إيل من الصحة(، فقال عليه السالم: »رحم اهلل أبا ذر! أما أنا فأقول 
َمن اّتكل عىل حسن اختيار اهلل له، مل يتمّن شيئًا! وهذا حّد الوقوف عىل الرضا بام ترّصف 

به القضاء«!)5) 
))) الكايف ): )6 /ح)).

))) الكايف ): 60 /ح).
))) التمحيص ملحمد بن مهام اإلسكايف: ص60 /ح))).

)4) االحتجاج للطربيس ): 45.
)5) سري أعالم النبالء للذهبي ): )6)؛ وجاء يف حتف العقول البن شعبة احلراين بلفظ: )من اّتكل عىل حسن االختيار 

ِمن اهلل له، مل يتمّن أنه يف غري احلال التي اختارها اهلل له(.
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»َمن ريض بالقليل من الرزق قبل  أنَّه قال:  وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم 
اهللُ منه اليسري من العمل، ومن ريض باليسري من احلالل خّفت مؤونته وزكت مكسبته 

وخرج من حّد العجز«!)))

تعاىل،  اهلل  بقضاء  رضيت  ا  ألهنَّ )الراضية(  لقب  السالم  عليها  الزهراء  نالت  لقد 
الدهر من  أذُن  وفعلت كل ما يرضيه سبحانه، وصربت عىل بالئه عز وجل. مل تسمع 
الزهراء عليها السالم كلمة تذّمر أو سخط؛ ومل ترها عنُي الدهر إال مسّلمة راضية. وبلغ 
ا مّلا حّدثها رسوُل اهلل صىل اهلل عليه  هبا عليها السالم الرضا بقضاء اهلل تعاىل وتقديره أهنَّ
من  عليه  يري  بام  وأخربها  السالم،  عليه  احلسني  عينها  وقّرة  حبيبها  مرصع  عن  وآله 
البالء، حزنت واسرتجعت، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا فاطمة بنت حممد، 
أما حتبني أن تأمرين غدًا بأمر فتطاعني يف هذا اخللق عند احلساب؟ أما ترضني أن يكون 
ابنك من محلة العرش؟ أما ترضني أن يكون أبوك يسألونه الشفاعة؟ أما ترضني أن يكون 
بعلك يذود اخللق يوم العطش عن احلوض، فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه؟...« 

إىل آخر كالمه الرشيف، فقالت: »يا أبة، سّلمت ورضيت وتوكلت عىل اهلل«.

لقد عّدت الزهراء الراضية عليها السالم مرارة الدنيا وشّدهتا من آالء اهلل تعاىل ونعمه 
التي يب شكره تعاىل عليها؛ حيث روي أنَّ أباها صىّل اهلل عليه وآله رآها وعليها كساء 

من أجلة اإلبل، وهي تطحن بيدهيا وترضع ولدها.

فدمعت عيناه صىّل اهلل عليه وآله فقال: »يا بنتاه، تعّجل مرارة الدنيا بحالوة اآلخرة. 
فقالت: يا رسول اهلل، احلمد هلل عىل نعامئه والشكر هلل عىل آالئه«. فأنزل اهلل: ﴿وََلسَوْفَ 

))) حتف العقول: ص77).
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يُعْطِيكَ رَبُّكَ َفَترْضى﴾))). 

ولقد مجع رسوُل اهلل صىّل اهلل عليه وآله عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الّسالم 
قد  يقول:  وجل  عز  اهلل  »إنَّ  وقال:  شّدة  أعادهيم  من  سيلقون  م  بأهنَّ وأخربهم  بيته  يف 
جعلت عدّوكم لكم فتنة، فام تقولون؟ فقالوا: نصرب ألمر اهلل وما نزل من قضائه حتى 

نقدم عليه«. 

يف معنى »الرا�سية«

حيكي  الرشيف  اللقب  هذا   ...( )الراضية(:  لقب  بيان  يف  الكجوري  اخلطيب  قال 
للمعصومني  إالّ  يكون  الرضوان األكرب، وهو عامل ال  املقدسة، وحيكي عامل  تلك  رضا 
)عليهم السالم(، كام أخرب احلق تعاىل يف سورة الغاشية: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمٌَة * لِسَعِْيهَا 

رَاضِيٌَة * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾))).

قال بعض العرفاء يف تفسري هذه الفقرة من الدعاء: »وخذ لنفسك رضاًء من نفيس« 
أي أرِض نفيس بكّل ما ينزل منك ويرد عليها، فإذا صارت النفس راضية، صارت يوم 
القيامة إىل عيشة مرضّية. وعالمة النفس الراضية أهّنا ال تسخط عىل ما قّدره اهلل هلا، وال 

ترىض من نفسها بالقليل من العمل.

روي يف املجمع: »َمن ريض بالقليل من الرزق، قبل اهلل منه اليسري من العمل، ومن 
ودواءها،  الدنيا  داء  اهلل  وبرّصه  أهله،  وتنّعم  مؤونته  خّفت  احلالل،  من  باليسري  ريض 

وأخرجه منها ساملًا إىل دار السالم«.

))) سورة الضحى: اآلية 5.
))) سورة الغاشية: اآلية 8 - 0).
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والرايض: الذي ال يسخط بام قّدر عليه ويرىض لنفسه بالقليل. وهذا احلديث غاية 
يف الرشف واجلالل.

من  واخلروج  احلق  إىل  الرجوع  زمان  بلغت  مطمئنّة،  صارت  إذا  النفس  أّن  واعلم 
اإلرضاء  وهذا  ومرضية.  راضية  حينئذ  فهي  القدس،  عامل  إىل  والتوّجه  البدن  عالئق 
ناشئ من االطمئنان املودع يف النفس واالطمئنان ييل مقام اإليقان وهو راشح من ترّقي 

امللكات احلّقة.
دار  يف  والعيان  باملشاهدة  يراها  اآلخرة  يف  حتّفه  التي  العناية  أّن  االطمئنان  ومعنى 
الدنيا، أي أنَّ عامل الشهود والكشف لديه يف الدنيا واآلخرة عىل هنج واحد، وهو معنى 

»لو ُكشف يل الغطاء ما ازددت يقينًا«.
قال يف املجمع: النفس املطمئنّة اآلمنة من اخلوف واحلزن أو املطمئنّة للحّق تعاىل؛ قال 

تعاىل: ﴿يَا َأيَُّتهَا النَّْفسُ الْمُْطمَئِنَُّة * ارِْجعِي إَِلى رَبِّكِ رَاضِيًَة مَرْضِيًَّة﴾))).
وجاء يف التفسري عن أهل البيت )عليهم السالم(عن الصادق: »النفس املطمئنّة إىل 
بالثواب، وادخل يف عبادي، أي  حمّمد صىل اهلل عليه وآله والراضية بالوالية، واملرضّية 

حمّمد وأهل بيته عليهم السالم«.
واخلالصة: إّن هذا اللقب غاية يف متجيد فاطمة الصّديقة الطاهرة عليها السالم، وقد 
ظهرت صفة الرضا بنحو الكامل يف حبيبة ذي اجلالل، بل احّتد رضاها برضا اهلل ورسوله 
وارتفعت املغايرة، وإالّ ملا قال النبي صىل اهلل عليه وآله: »رضا فاطمة رضاي، وسخط 
فاطمة سخطي«. وقد استفاد املرحوم املجليس من هذا احلديث ونظائره عصمة الزهراء 

عليها السالم.انتهى كالم اخلطيب الكجوري))).

))) سورة الفجر: اآلية 7) و8).
))) اخلصائص الفاطمية ): ))) - ))).
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الزهراء را�سية بر�سا اهلل ور�سوله

ملا شكت فاطمة ألبيها املرسل مرضها، وذرفت أمامه الدمع، أراد صىل اهلل عليه وآله 
أن يسّليها ويطّيب خاطرها، فذّكرها بأنَّه زّوجها من أمري املؤمنني عليه السالم السابق إىل 
ة ِحلاًم، وأنَّ هذه النعمة الكبرية جلديرٌة  اإليامن، وباب مدينة ِعلم الرسول، وأعظم األُمَّ
أن ُتنسيها أمل املرض وعناءه. ونجد الزهراء الراضية عليها السالم تعلن رضاها وتسليمها 

ألمر اهلل عز وجّل.

وعن معدان بن سنان، أنَّه قال: مرضت فاطمة بنت رسول اهلل عليها الّسالم. فأتاها 
تي  ليعودها، فبكت وشكت إليه حاهلا. فقال: »يا فاطمة، أما ترضني أن زّوجتك أقدم أمَّ

سلاًم وأكثرهم علاًم وأعظمهم حلاًم«؟ قالت: »بىل رضيت يا رسول اهلل«))).

امتثال الزهراء لأمر الرّب تعاىل يف مناداة الر�سول 

امتثلت الزهراء عليها السالم ألمر اهلل تعاىل يف دعاء الرسول وخماطبته، فقد هناهم 
أن خياطبوه باسمه أو كنيته، حيث كان بعض الصحابة خياطبه بقوله )يا حمّمد( أو )يا أبا 
القاسم(، وأمرهم تعاىل أن خياطبوه بأكرم صفاته وأسامئه، أي بـ)يا رسول اهلل( أو )يا نبّي 
اهلل()))! ومع أهنَّا عليها السالم بضعة النبي ورحيانته وأقرب الناس إليه، لكنّها سارعت 
إىل امتثال األمر اإلهلي، حتى أخربها رسول اهلل أنَّ اآلية مل تنزل فيها وال يف أهلها، ثم 

أخربها أنَّ قوهلا له )يا أباه( أحّب إىل قلبه وأرىض للرّب.

ه فاطمة الزهراء عليها الّسالم سيدة نساء  عن احلسني بن عيل عليهام الّسالم، عن أمِّ

))) رشح األخبار ): 0)) /ح )54.
))) انظر التفسري الصايف للفيض الكاشاين ): )45.
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بَيْنَُكمْ  الرَّسُوِل  دُعاءَ  تَجْعَُلوا  ﴿ل  اآلية:  قراءة هذه  »نزلت عىل سيدي  قالت:  العاملني، 
صىّل  النبي  وهبت  فجئت  الّسالم:  عليها  فاطمة  قالت  بَعْضًا﴾)))،  بَعْضُِكمْ  َكدُعاءِ 
اهلل عليه وآله أن أقول له: يا أباه، فجعلت أقول: رسول اهلل. فأقبل عّل وقال: يا ُبنية، مل 
تنزل فيك وال يف أهلك من قبل. قال: أنِت مني وأنا منك، وإنامَّ نزلت يف أهل اجلفاء، وإنَّ 
قولِك: )يا أباه( أحّب إىل القلب وأرىض للرب. ثم قال: أنت نِعم الولد، وقّبل جبهتي 

ومسحني من ريقه؛ فام احتجت إىل الطيب بعده«))).

ما ر�سيت فاطمة حتى ر�سي اهلل رب العاملني

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف حّق ابنته الراضية بأنَّ اهلل تعاىل يرىض لرضاها، 
رضيْت  ما  ا  بأهنَّ الزهراء  ابنته  عن  خُيرب  وآله  عليه  اهلل  صىل  هو  وها  لغضبها،  ويغضب 
حتى ريض اهلل تعاىل رّب العاملني. ويف هذين احلديثني نرى بوضوح معامل عصمة الزهراء 
عليها السالم التي أذهب اهللُ عنها الرجس وطّهرها تطهريًا، فهي ال ترىض بأمر ليس فيه 

ا ال ترىض إالّ بام ُيرضيه.  هلل تعاىل رضا، واهللُ تعاىل يرىض لرضا الزهراء ألهنَّ

أخرج احلافظ ابن عساكر عن جابر بن عبد اهلل قال: دخلت أمُّ أيمن عىل النبي صىل 
اهلل عليه وآله وهي تبكي فقال هلا: ما ُيبكيك ال أبكى اهلل عينيك؟ قالت: بكيت يا رسول 
اهلل ألينِّ دخلت منزل رجل من األنصار قد زّوج ابنته رجاًل من األنصار، فنثر عىل رأسها 
اللوز والسكر، فذكرُت تزويك فاطمة من عيل بن أيب طالب ومل ينثر عليها شيئًا، فقال 
واستخّصني  بالكرامة  بعثني  فوالذي  أيمن،  أمَّ  يا  تبكي  »ال  وآله:  عليه  اهلل  صىل  النبي 

))) سورة النور: اآلية )6.
))) حلية األبرار ): 0)) /الباب احلادي و العرشون، عن املناقب الفاخرة؛ بحار األنوار )4: 55 باختالف يسري يف 

اللفظ.
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بالرسالة ما أنا زّوجُته ولكن اهلل زّوجه، ما رضيُت حتى ريض عل، وما رضيْت فاطمة 
حتى ريض اهلل رب العاملني«؛ احلديث))).

الزهراء را�سية عن اهلل تعاىل ور�سوله

املؤمن إذا اختار له اهلل ورسوله أمرًا سّلم وعِلم أّن خريه فيام اختاره له اهللُ ورسوله. 
هُ وَرَسُوُلهُ َأمْرًا َأنْ يَُكونَ َلهُمُ  قال تعاىل ﴿وَمَا َكانَ لِمُؤْمٍِن وََل مُؤْمِنَةٍ إَِذا َقَضى اللَّ
اهلل  الرضا بحكم  السالم جتّسد  الراضية عليها  الزهراء  َأمِْرهِمْ﴾))). ونجد  مِنْ  الْخِيَرَةُ 
ورسوله واختيارمها، سواء يف أمر زواجها أو يف ُأمور معيشتها، بل نجدها عليها السالم 
- كام سيأيت قريبًا - راضية مسّلمة أمام املصائب واملحن التي خُيربها الصادق املصّدق 
ا ستجري عليها وعىل ذرّيتها من بعدها، وسيأيت أنَّ الزهراء عليها السالم تعترب مرارة  أهنَّ

الدنيا وضنك العيش من مُجلة آالء اهلل تعاىل ونِعمه التي ينبغي شكره عليها. 

-عليه  طالب  أيب  بن  عيل  يل  قال  قال،  أعبد  ابن  عن  بإسناده  حنبل  بن  أمحد  روى 
السالم-: »يا بن أعبد هل تدري ما حق الطعام«؟ قال قلت: وما حقه يا بن أيب طالب؟ 
»وتدري ما شكره إذا فرغت«؟  لنا فيام رزقتنا«. قال:  اللهم بارك  »تقول بسم اهلل  قال: 
قال،قلت: وما شكره؟ قال: »تقول احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا« ثم قال: »أال أخربك 
عني وعن فاطمة -عليها السالم-؟ كانت ابنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وكانت من 
أكرم أهله عليه وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أّثر الرحى بيدها، واستقت بالقربة 
حتى أثرت القربة بنحرها، وقّمت البيت حتى اغربت ثياهبا، وأوقدت حتت القدر حتى 
بسبي  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عىل  فقدم  رضر؛  ذلك  من  فأصاهبا  ثياهبا،  دنست 

))) تاريخ مدينة دمشق )4: 6)).
))) سورة األحزاب: اآلية 6).
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أو خدم. قال: فقلت هلا: انطلقي إىل رسول اهلل، فاسأليه خادمًا يقيك حر ما أنِت فيه. 
فانطلقت إىل رسول اهلل فوجدت عنده خدمًا أو خدامًا، فرجعت ومل تسأله فذكر احلديث. 
فقال: أال أدلك عىل ما هو خري لك من خادم؟ إذا أويت إىل فراشك سّبحي ثالثًا وثالثني، 
وامحدي ثالثًا وثالثني، وكرّبي أربعًا وثالثني. قال: فأخرجت رأسها فقالت: )رضيت 

عن اهلل ورسوله( مّرتني«))).

وأخرج احلافظ ابن عساكر عن أيب هريرة قال: ملا خطب عيل فاطمة من رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله دخل عليها فقال هلا: »أي بنية! إن ابن عّمك عليًا قد خطبك، فامذا 
تقولني«؟ فبكت ثم قالت: »كأنَّك يا أبة إنامَّ ذخرتني لفقري قريش«! فقال: »والذي بعثني 
باحلق، ما تكّلمُت يف هذا حتى أذن اهللُ فيه من السامء«! فقالت فاطمة: »رضيُت بام ريض 

اهلل يل ورسوله«- احلديث))).

الزهراء عليها ال�سالم تعترب مرارة الدنيا من اآلء اهلل تعاىل

تدمع أعني النبي الرحيم وهو ينظر إىل ابنته الرقيقة تصارع شظف العيش ومشقته، 
فتطحن بالرحى بيدهيا حتى تسيل دماؤمها فتصبغ عمود الرحى، وترضع ولدها وهي 
تطحن حتى يغفو عىل صدرها، ويذرف النبي دموعه وهو يرى ابنته احلبيبة ترتدي كساًء 
إْن كانت  الدنيا بحالوة اآلخرة.  تتعّجل مرارة  بأن  فيهمس هلا  اإلبل،  أجلة  غليظًا من 
ُدنياِك يا بضعة الرسول مّرة كالعلقم، فسوف ُيعطيِك رّبك من نعامئه وآالئه يوم القيامة 

فتقّر عينُك وترضني.

))) مسند أمحد بن حنبل ): )5).
))) تاريخ مدينة دمشق )4: 5)).
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القشريي، عن  الّسالم؛ وتفسري  بن حممد عليه  تفسريه عن جعفر  الثعلبي يف  أخرج 
جابر األنصاري، أنَّه رأى النبي صىّل اهلل عليه وآله فاطمة عليها الّسالم وعليها كساء من 

أجلة اإلبل، وهي تطحن بيدهيا وترضع ولدها.

فدمعت عينا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فقال: »يا بنتاه، تعّجل مرارة الدنيا بحالوة 
اآلخرة«. فقالت: »يا رسول اهلل، احلمد هلل عىل نعامئه، والشكر هلل عىل آالئه«. فأنزل اهلل: 

﴿وََلسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ َفَترْضى)))﴾))). 

النبي يخرب ابنته بقتل احل�سني فت�سّلم لق�ساء اهلل وتر�سى بحكمه 

حتمل الزهراء عليها السالم قّرة عينها احلسني عليه السالم صغريًا، تضّمه إىل صدرها، 
وترنو إليه فيهّش هلا بابتسامته اجلميلة، فتحّس أنَّ الدنيا ال تسعها من السعادة، ويأيت أبو 
الزهراء فيأخذ احلسني وحيمله ويتطّلع إىل وجهه فيلعن قاتليه وسالبيه واملتوازرين عليه، 
وتفزع الزهراء حني يطرق سمعها كالم أبيها. وتتساءل بذهول: »يا أبة أّي يشء تقول«؟! 
فُيخربها النبي أنَّ ابنها وفلذة كبدها سُيقتل يف عصبة من أهل بيته ليس هلم عىل األرض 
معسكرهم  إىل  ينظر  كأنَّه  حتى  عيانًا،  النبّي  يراهم  الزواهر!  السامء  نجوم  م  كأهنَّ شبيه، 
وحمّط رحاهلم وتربتهم التي سريقدون فيها!! فتسرتجع الزهراء عليها السالم وينصدع 
قلبها الرحيم تصّب الدموع سخانًا، فُيخربها النبي بدرجة ولدها سّيد الشهداء التي سيناهلا 
م مصابيح  م الشفعاء وأهنَّ بشهادته، وبمنزلة زّواره وحمّبيه عند اهلل تعاىل الذين وصفهم بأهنَّ
م الذين يستنزل هبم الغيث. ثم أخربها بمنزلة الشفاعة التي سيمّن  يف ظلامت اجلور، وأهنَّ
ا  اهلل هبا عىل أبيها يوم القيامة، وأنَّ زوجها أمري املؤمنني سيكون القسيم بني اجلنّة والنار، وأهنَّ

))) سورة الضحى: اآلية 5.
))) املناقب البن شهرآشوب ): )4)، عن تفسري الثعلبي؛ تفسري نور الثقبني 5: 94)، عن تفسري الثعلبي.
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ا ستلتقط شيعتها يوم القيامة كام يلتقط الطرُي احلبَّ  ستأمر يف اخللق يوم القيامة فُتطاع، وأهنَّ
اجلّيد فُتدخلهم اجلنّة؛ فقالت: »يا أبة، سّلمُت ورضيت وتوّكلت عىل اهلل«.

ه حتمله، فأخذه  عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم، قال: »كان احلسني عليه الّسالم مع ُأمِّ
اهللُ  وأهلَك  سالبيك،  اهلل  ولعن  قاتليك،  اهلل  لعن  فقال:  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول 
املتوازرين عليك، وحكم اهلل بيني وبني من أعانم عليك. فقالت فاطمة عليها الّسالم: 
يا أبة! أي يشء تقول؟! قال: يا بنتاه، ذكرُت ما يصيبه بعدي وبعدك من األذى والظلم 
م نجوم السامء، يتهادون إىل القتل، وكأنِّ انظر  والغدر والبغي، وهو يومئذ يف عصبة كأنَّ

إىل معسكرهم وإىل موضع رحاهلم وتربتهم.

أبة، وأين هذا املوضوع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له كربال، وهي  يا  فقالت: 
تي، ولو أنَّ أحدهم يشفع له َمن  ة؛ خيرج عليهم رشار أمَّ ذات كرب وبالء علينا وعىل األُمَّ

يف الساموات واألرضني ما ُشّفعوا فيهم، وهم املخّلدون يف النار. قالت: يا أبة، فُيقتل؟ 

قال: نعم يا بنتاه، ما ُقتل قبله أحد كان تبكيه الساموات واألرضون واملالئكة والوحش 
واحليتان يف البحار واجلبال. لو يؤذن هلا ما بقي عىل األرض متنفس، وتأتيه قوم من حمبينا 
ليس يف األرض أعلم باهلل وال أقوم بحقنا منهم، وليس عىل ظهر األرض أحد ُيلتفت إليه 
غريهم؛ أولئك مصابيح يف ظلامت اجلور، وهم الشفعاء، وهم واردون عىل حويض غدًا، 
أعرفهم إذا وردوا عّل بسيامهم، وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا وال يطلبون 

غرينا، وهم قوام األرض، هبم ينزل الغيث.

إنَّا هلل، وبكت. فقال: يا بنتاه، إنَّ أهل اجلنة هم  فقالت فاطمة عليها الّسالم: يا أبة، 
يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون  بأنَّ هلم اجلنة،  أنفسهم وأمواهلم  الدنيا؛ بذلوا  الشهداء يف 
ويقتلون وعدًا عليه احلق، فام عند اهلل خري من الدنيا وما فيها؛ قتلة أهون من ميتة؛ َمن 
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ُكتب عليه القتل خرج إىل مضجعه، وَمن مل ُيقتل فسوف يموت.

يا فاطمة بنت حممد، أما حتّبني أن تأمرين غدًا بأمر فُتطاعني يف هذا اخللق عند احلساب؟ 
أما ترضني أن يكون ابنك من محلة العرش؟ أما ترضني أن يكون أبوك يسألونه الشفاعة؟ 
أولياءه  منه  فيسقي  احلوض،  عن  العطش  يوم  اخللق  يذود  بعلك  يكون  أن  ترضني  أما 
ويذود عنه أعداءه؟ أما ترضني أن يكون بعلك قسيم اجلنة ويأمر النار فتطيعه، خُيرج منها 
من يشاء ويرتك من يشاء؟ أما ترضني أن تنظرين إىل املالئكة عىل إرجاء السامء وينظرون 

إليك وإىل ما تأمرين به، وينظرون إىل بعلك قد حرض اخلالئق وهو خياصمهم عند اهلل؟

فام ترين اهلل صانع بقاتل ولدك وقاتليك إذا أفلجت حّجته عىل اخلالئق وُأمرت النار 
أن تطيعه؟ أما ترضني أن تكون املالئكة تبكي البنك ويأسف عليه كلُّ يشء؟ أما ترضني 
أن يكون َمن أتاه زائرًا يف ضامن اهلل، ويكون من أتاه بمنزلة من حّج إىل بيت اهلل احلرام 
تزل احلفظة  مل  بقي  الرمحة طرفة عني، وإذا مات مات شهيدًا، وإن  واعتمر ومل خيُل من 
أبة، سّلمت  يا  قالت:  الدنيا؟  يفارق  اهلل وأمنه حتى  يزل يف حفظ  بقي، ومل  ما  له  تدعو 

ورضيت وتوّكلت عىل اهلل.

فمسح صىّل اهلل عليه وآله عىل قلبها ومسح عىل عينها، فقال: إنِّ وبعلك وأنت وابنيك 
يف مكان تقّر عيناك ويفرح قلبك«))).

موقف الزهراء وبعلها من ت�سمية احل�سنني

شاهدنا بعض الروايات املحّرفة عن تسمية احلسنني عليهام السالم، تشري إىل أنَّ أمري 
املؤمنني عليه السالم كان كّلام ولد له ولد ساّمه حربًا، وعّللوا ذلك - بزعمهم - أنَّه كان 

))) كامل الزيارات: ص 69 /ح ) /الباب ))؛ تفسري فرات: ص 55.
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حيّب احلرب! هكذا حاولوا رسم صورة مشّوهة ألمري املؤمنني عليه السالم، فأعرضوا 
لوازم  ليس من  أنَّه  امليدان، مع  إىل شجاعته يف  إال  ينظروا  عن كّل صفاته ومزاياه، ومل 
وآله  اهلل عليه  اهلل صىل  أنَّ رسول  أنَّه كان حيّب احلرب. كام زعموا  أبدًا  الشجاعة  هذه 
الزهراء  الروايات الصحيحة عن أنَّ  بينام تفصح  الوليد.  كان يأيت بعد ذلك فيغرّي اسم 
أمري  وأنَّ  أوالده،  يسّمي  أن  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  من  تطلب  كانت  السالم  عليها 
املؤمنني كان يأبى أن يسبق رسول اهلل بتسمية أوالده، وأنَّ اهلل تعاىل أرسل جربئيل ليأمر 
النبي بتسميتهام باسمي ولدي هارون، وأنَّ الزهراء وبعلها رضيا بتسمية اهلل ورسوله. 
ويؤيد كالَمنا طائفٌة ضخمة من روايات اللوح الذي يشتمل عىل أسامء أئمة أهل البيت 
عليهم السالم، إذ ترّصح معظم الروايات أنَّ اللوح )أو الصحيفة( كان بيد الزهراء عليها 
السالم بعد والدة اإلمام احلسن املجتبى عليه السالم، فكيف يسّمي أمري املؤمنني ولده 

احلسني حربًا وقد عِلم أنَّ اهلل تعاىل ساّمه حسينًا؟!

روي عن جابر بن عبد اهلل، قال: ملا ولدت فاطمة عليها الّسالم احلسن عليه الّسالم 
قالت لعيل عليه الّسالم: »سّمه«. فقال: »ما كنُت ألسبق باسمه رسوَل اهلل صىّل اهلل عليه 

وآله«. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ما كنت ألسبق باسمه ريب عز وجل«.

فأوحـى اهلل جـل جاللـه إىل جربئيل عليه الّسـالم: »أنَّـه قد ُولد ملحمـد ابن، فاذهب 
إليـه وهنّئـه وقل لـه: إنَّ عليًا منك بمنزلة هارون من موسـى، فسـّمه باسـم ابن هارون. 
فهبـط جربئيـل عليـه الّسـالم فهنّأه مـن اهلل تعاىل جـل جالله، ثـم قـال: إنَّ اهلل يأمرك أن 
تسـّميه باسـم ابن هـارون. قال: وما كان اسـمه؟ قال: شـرب. قال: لسـان عـريب. فقال: 

سـّمه احلسن؛ فسـاّمه احلسن«))).

))) إعالم الورى بأعالم اهلدى ص 0)).



214

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

الزهراء متتثل لنهي النبي بخ�سو�ض �سحيفة اأ�سماء الأئمة

شاهد جابر األنصاري بيد الزهراء عليها السالم صحيفة أخربته أنَّ فيها أسامء األئمة 
أنَّه قد هُني أن يمّس تلك  الزهراء أخربته  فيها، لكنَّ  ينظر  أن  من ولدها، فأحّب جابر 
ينظر إىل  أن  له  َأنَّه مأذون  نبي، ثم أخربته  بيت  أو أهل  نبي  نبي أو ويص  إاِلّ  الصحيفة 
باطن الصحيفة من ظاهرها. وقد نقل لنا جابر الصحايب الكبري بحكم عمره الطويل خرب 
اللوح وأسامء األئمة عليهم السالم، وشاهدنا أنَّ اإلمام الصادق عليه السالم يستشهد 
بجابر يف بيان أسامء األئمة التي شاهدها يف الصحيفة، من أجل ترسيخ حقيقة أنَّ اختيار 

األئمة وتسميتهم بأسامئهم قد سبق يف ِعلم اهلل تعاىل. 
عن أيب نرضة، قال: ملا احترض أبو جعفر حممد بن عيل الباقر عليه الّسالم عند الوفاة 
دعا بابنه الصادق عليه الّسالم ليعهد إليه عهدًا، فقال له أخوه زيد ابن عيل: »لو امتثلت 

يّف بمثال احلسن واحلسني لرجوت أن ال تكون أتيت منكرًا«.
فقال له: »يا أبا احلسني! إنَّ األمانات ليست باملثال، وال العهود بالرسوم، وإنامَّ هي 
ُأمور سابقة عن ُحجج اهلل عز وجل«. ثم دعا بجابر بن عبد اهلل فقال له: »يا جابر! حّدثنا 

بام عاينت من الصحيفة«.
فقال له جابر: نعم يا أبا جعفر! دخلت عىل مواليت فاطمة بنت حممد رسول اهلل صىّل 
دّرة،  من  بيضاء  صحيفة  بيدها  فإذا  الّسالم،  عليه  احلسن  بمولد  ألُهنئها  وآله  عليه  اهلل 

فقلت: يا سيدة النسوان! ما هذه الصحيفة التي أراها معك؟
قالت: »فيها أسامء األئمة من ولدي«. قلت هلا: ناوليني النظر فيها. قالت: »يا جابر! 
لوال النهي لكنت أفعل، لكنه قد ني أن يمسها إالّ نبي أو ويص نبي أو أهل بيت نبي، 

ولكنه مأذون لك أن تنظر إىل باطنها من ظاهرها« احلديث))).

))) عيون أخبار الرضا عليه الّسالم ): )) /ح ).
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الزهراء وبعلها وابناها �سابرون على اأمر اهلل وق�سائه

ته  أمَّ أنَّ  مّرة  السالم غري  بيته عليهم  أهَل  الصادق املصّدق صىل اهلل عليه وآله  أخرب 
م سيلقون بعده جفاًء وشدة، وأنَّ اهلل تعاىل قد جعل عدّوهم هلم فتنة،  ستتنّكر هلم، وأهنَّ

م سيصربون عىل قضاء اهلل وأمره.  فقالوا بأهنَّ

وقد صرب أهُل البيت عىل الفتنة واالمتحان، وصربوا عىل القتل واإلقصاء والسبي، 
ته بقتلهم واستئصاهلم  حّتى كأهّنم سبايا من ُولد الرتك أو الروم. ولو تقّدم رسول اهلل إىل أمَّ
ة عىل ما فعلته فيهم شيئًا!! فام أشّد ظالمة أهل البيت!! وُسبحان  وإبادهتم، ملا زادت األُمَّ

رّبنا إْن كان وعُد رّبنا ملفعوالً! 

الصادق عليه الّسالم، قال: »إنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله مجع عليًا وفاطمة واحلسن 
م سيلقون من أعادهيم شّدة«،  واحلسني عليهم الّسالم يف بيته وأخربهم بأنَّ

وقال: »إنَّ اهلل عز وجل يقول: قد جعلت عدّوكم لكم فتنة، فام تقولون«؟ فقالوا: »نصرب 
ألمر اهلل وما نزل من قضائه حتى نقدم عليه«. فنزلت هذه اآلية: ﴿وَجَعَْلنا بَعَْضُكمْ لِبَعٍْض 

فِْتنًَة َأتَصِْبرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِرياً﴾)))؛ »وإنَّم سيصربون كام قالوا«))).

الزهراء متتثل لأمر �سد الأبواب، وال�سماء ت�ستثني باب بيتها

بمجّرد أن سمعت الزهراء عليها السالم أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أرسل إىل 
أصحابه أن يسّدوا أبواهبم التي كانت شارعة إىل املسجد، جلست عىل باب الدار تنتظر 
من سريسله النبي إليها بسّد باب بيتها، ومل حتتّج الزهراء بمنزلتها وقرهبا من رسول اهلل 

))) سورة الفرقان: اآلية 0).
))) تفسري الربهان /املقدمة: ص )6)، عن كنز الفوائد. 



216

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

كام احتّج العّباس عّم النبي، ومل تسأل - كام فعل أبو بكر وعمر - هل سّد النبّي باب أحد 
قبلها، ومل تْض مع اخلائضني يف األمر الذي أصدره رسول اهلل، الذين أجلأوا النبي إىل 
صعود املنرب لُيخربهم بأنَّه مل يسّد أبواهبم ومل يفتح باب عيل، بل اهلل تعاىل هو الذي سّد 

أبواهبم وترك باب عيّل شارعة مفتوحة. 

روى حممد بن سليامن الكويف عن عيسى املالئي، قال: دخلت عىل عيل ابن احلسني 
عليه الّسالم فقلت: حّدثني عن األبواب، سمعت من أبيك فيها شيئًا؟ قال: »حدثني أيب 
احلسني بن عل عليهام الّسالم عن عل عليه الّسالم أنَّه قال: أخذ رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله يدي ثم أرسل إىل أيب بكر أن سّد بابك. فاسرتجع ثم قال: هل فعل هذا بأحد قبل؟ 
قال: ال. قال. سمعًا وطاعة، فسّده. ثم أرسل إىل عمر سّد بابك. فقال: هل فعل بأحد 
قبل؟ قيل: نعم، بأيب بكر. فقال: إنَّ يل بأيب بكر ُأسوة، فسّد بابه. ثم أرسل إىل العباس 
سّد بابك. فغضب غضبًا شديدًا ثم قال: ارجع إىل النبي صىّل اهلل عليه وآله فقال: أليس 

عم الرجل صنو أبيه؟ قال: بىل، ولكن سّد بابك.

فلاّم سمعت فاطمة عليها الّسالم سّد األبواب خرجْت فجلست عىل باهبا تنتظر من 
يرسل إليها بسّد األبواب. فخرج العباس ينتظر هل يسد باب عل عليه الّسالم، فرأى 
خرجْت  قد  فقال:  معها.  الّسالم  عليهام  احلسني  واحلسن  جالسة  الّسالم  عليها  فاطمة 

وبسطْت ذراعيها كاألسد وأخرجت جروهيا.

وخاض الناس يف سّد األبواب وفْتِح باب عل عليه الّسالم. فلام سمع النبي صىّل اهلل 
أبوابكم  أنا بالذي سددُت  املنرب فقال: ما الذي ختوضون فيه؟ ما  عليه وآله ذلك صعد 

وفتحُت باب عل، ولكن اهلل سّد أبوابكم وفتح باب عل«))).

))) مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه الّسالم ): 460 /ح 956.



217

ا ا
مر
ا أل
له
تثا
وام
لى 
عا
هللا ل

اء 
ض
 بق
الم

س
ا ال
ليه
ء ع
هرا
لز
لا ا

– ر
ر 
ش
  ع

ام
لخ
ل ا
ص
لف
ا ا

فاطمة تنتزع �سرتًا مو�ّسى من على بابها وتر�سله للفقراء باأمر النبي 

أخربت الزهراء بعلها أنَّ أباها رسول اهلل أتى بيتها فلم يدخل عليها كام عّودها أن 
يفعل! فسأله أمري املؤمنني عليه السالم عن السبب، فذكر له أنَّه قد رأى عىل الباب سرتًا 
موّشى، وأنَّه قال ما يل وللدنيا! وعرفت رحيانة رسول اهلل أنَّ أباها يريد هلا اإلعراض عن 
كّل ما يمّت للدنيا وزينتها بصلة، فأرسلت إليه صىل اهلل عليه وآله أن يأمرها فيه بام شاء، 

فأمرها أن ُترسله إىل بيت من بيوت فقراء أهل املدينة ساّمه هلا. 
عـن ابـن عمـر، قال: أتـى النبي صـىّل اهلل عليه وآلـه بيت فاطمـة عليها الّسـالم بنته 
فلـم يدخـل عليهـا، وجاء عـيل عليه الّسـالم فذكرت لـه ذلـك. فذكره للنبـي صىّل اهلل 
عليـه وآلـه، قـال: »إنِّ رأيـت عىل باهبا سـرتًا موّشـيًا«. فقـال: »مـا يل وللدنيـا«. فأتاها 
عـيل عليـه الّسـالم فذكـر ذلك هلـا. فقالـت: »ليأمـرن فيه بام شـاء. قـال: ترسـل به إىل 

فـالن أهل بيـت هبم حاجـة«))).

الزهراء متتثل لأمر النبي �سلى اهلل عليه واآله يف احلّج 

من األُمور التي خالف فيها بعض الصحابة أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: حّج 
الناس  اهلل  رسوُل  فأمر  هِ﴾)))،  لِلَّ وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ  ﴿وََأتِمُّوا  تعاىل  قوُله  نزل  حيث  التمّتع، 
اهلدي،  الذين ساقوا معهم  ُعمرة، واستثنى من ذلك  أن حيّلوا من إحرامهم ويعلوها 
حيث يب عىل أولئك أن يقيموا عىل إحرامهم. وكان أمري املؤمنني عليه السالم يف تلك 
الفرتة يف اليمن، فأرسل إليه رسول اهلل باملجيء، فجاء وقد ساق معه اهلدي، فأقام عىل 
إحرامه. أما فاطمة عليها السالم فامتثلت ألمر رسول اهلل وأحّلت من إحرامها ولبست 

))) صحيح البخاري ): 40).
))) سورة البقرة: اآلية 96).
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ثيابًا مصبوغة. وكان الناس زمن اجلاهلية حّيرمون العمرة يف موسم احلّج، ولذلك صُعب 
عىل بعض املسلمني أن حيّلوا من إحرامهم امتثاالً ألمر اهلل ورسوله، بل وجدنا بعضهم 

حيّرم متعة احلّج بعد رحيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله!

باملدينة  أقام  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  »إنَّ  قال:  الّسالم،  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن 
بِالْحَجِّ﴾)))، ثم ساق  النَّاِس  فِي  نْ  أنزل اهلل عّز وجل عليه: ﴿وََأذِّ ثم  عرشين مل حيّج«. 
احلديث وذكر فيه أنَّ رسول اهلل مّلا فرغ من سعيه خاطب الناس فقال: »إنَّ هذا جربئيل 
وأومأ بيده إىل خلفه يأمرن أن آمر َمن مل َيُسق هديًا أن حيّل، ولو استقبلُت من أمري ما 
استدبرت لصنعُت مثل ما أمرتكم، ولكني سقُت اهَلدي، وال ينبغي لسائق اهلدي أن حيّل 

حتى يبلغ اهلدُي حمّله«... - احلديث، وجاء يف آخره:

بمكة.  وهو  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  عىل  اليمن  من  الّسالم  عليه  عيل  وقدم 
ثيابًا  عليها  ووجد  طّيبًا  رحيًا  فوجد  أحّلت.  قد  وهي  الّسالم  عليها  فاطمة  عىل  فدخل 
مصبوغة، فقال: »ما هذا يا فاطمة«؟ فقالت: »أمرنا هبذا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله«. 
فخرج عيل عليه الّسالم إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله مستفتيًا، فقال: »يا رسول اهلل 
إنِّ رأيت فاطمة عليها الّسالم قد أحّلت، عليها ثياب مصبوغة«! فقال رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله: »أنا أمرت الناس بذلك، فأنت يا عل بام أهللت«؟ قال: »يا رسول اهلل، 
إهالل كإهالل النبي صىّل اهلل عليه وآله«. فقال له رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »قّر عىل 

إحرامك مثل؛ أنت رشيكي يف هديي«.)))

))) سورة احلج: اآلية 7).
))) الكايف 4: 45) /ح 4.
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الدرو�ض امل�ستخل�سة 

الرضا بقضاء اهلل تعاىل والتسليم له وامتثال أمره عز وجل عالمة إيامن الفرد املسلم. 
وقد روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه سئل: بأي يشء يعلم املؤمن أنَّه مؤمن؟ 
قال عليه السالم: »بالتسليم هلل والرضا فيام ورد عليه من رسور أوسخط«. وروي عنه 

عليه السالم قوله: »إنَّ أعلَم الناس باهلل أرضاهم بقضاء اهلل«. 

وإذا عِلم املسلُم أنَّه عبد مملوك هلل تعاىل، وأنَّ مالكه ورّبه ال يريد له إالَّ اخلري والصالح، 
له وال يسخط يف يشء من حكمه. وقد روي عن  تعاىل ويسّلم  أمره هلل  فإنَّه سيفّوض 
اإلمام زين العابدين عليه السالم قال: »الرضا بمكروه القضاء من أعىل درجات اليقني«. 
وروي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنه قال: »يا عباد اهلل أنتم كاملرىض ورب العاملني 
كالطبيب، فصالح املرىض فيام يعلمه الطبيب وتدبريه به، ال فيام يشتهيه املريض ويقرتحه، 

أال فسّلموا هلل أمره تكونوا من الفائزين«.

تعاىل،  اهلل  بقضاء  رضيت  ا  ألهنَّ )الراضية(  لقب  السالم  عليها  الزهراء  نالت  ولقد 
الزهراء  عّدت  ولقد  وجل.  عز  بالئه  عىل  وصربت  سبحانه،  يرضيه  ما  كل  وفعلت 
التي يب شكره  ونعمه  تعاىل  اهلل  آالء  من  وشّدهتا  الدنيا  مرارة  السالم  عليها  الراضية 

تعاىل عليها. 





 الف�صل 
ال�صاد�س ع�صر

الزهراء عليها ال�سالم املثل 
الأعلى يف العبادة
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املثل الأعلى يف العبادة

بَم يكون العبد قريبًا من رّبه تعاىل؟ وملاذا حيب اهلل تبارك وتعاىل لقاء بعض عباده دون 
بعضهم؟ اجلواب عىل ذلك يف منتهى السهولة؛ يكون العبد قريبًا من رّبه حني حيس - 
والنوافل، وحني يد  بالفرائض  إليه  رّبه ويتقّرب  لقاء  بالعبودية، وحني حيب  بعمق - 

خالُقه منه صدق النّية وإخالصها.

العبادة هي خضوع العبد ملواله وخشوعه له، وهي يف لّبها تعني تسليم العبد الذليل 
العاجز أمره ونفسه خلالقه القادر العزيز املتعال، وهي يف صورهتا األُخرى مسرية املوجود 
الناقص إىل التكامل من خالل خشوع املعرفة واإليامن باخلالق الكامل. ولذلك فهي يف 
القرب من اهلل تعاىل ومعرفته.  لنيل  حّد ذاهتا ليست هدفًا، بل طريٌق ورصاٌط مستقيم 
إِلَّ  وَاْلِنْسَ  الِْجنَّ  خََلْقتُ  ﴿وَمَا  تعاىل  قوله  تفسري  يف  الرشيف  احلديث  يف  ورد  وقد 

لِيَعْبُدُوِن﴾)))، أي ليعرفون! 

كان  الذي  وآله  عليه  اهلل  األنبياء صىل  بأبيها خاتم  العاملني  نساء  اقتدت سيدة  ولقد 
َأنْزَلْنَا  مَا  ليله حتى توّرمت قدماه الرشيفتان، وحتى نزل عليه قوله تعاىل ﴿طه *  يقوم 
عََليْكَ الُْقرَْآنَ لَِتشَْقى﴾))). فكانت الزهراء تنهج يف صالهتا - أي تتابع أنفاسها - من 
خيفة اهلل تعاىل، وكانت تقوم للصالة بني يدي خالقها وفرائصها ترتعد من خشية جّبار 
ا لتقوم يف حمراهبا فيسّلم عليها سبعون ألف ملك من املقربني،  الساموات واألرضني، وإهنَّ

))) سورة الذاريات: اآلية 56.
))) سورة طه: اآليتان ) و ).
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وينادوهنا بام نادت به املالئكة مريم فيقولون: يا فاطمة، ﴿إِنَّ اهلل اصَْطفاكِ وََطهَّرَكِ 
وَاصَْطفاكِ عَلى نِساءِ الْعاَلمِنيَ﴾)))، وكان ولدها احلسن عليه الّسالم يراها ليلة اجلمعة 
وقد قامت يف حمراهبا، فلم تزل راكعة ساجدة حتى يتضح عمود الصبح، وكان يسمعها 
تدعو للمؤمنني واملؤمنات وتسّميهم وتكثر الدعاء هلم وال تدعو لنفسها بيشء؛ وكان 
مّلا يغادروا  بالبياض يف بيوت املدينة والناس بعُد  نور وجه الزهراء عليها السالم يزهر 
فراش نومهم، فيهرع أهلها إىل بيت فاطمة فيجدوهنا قائمة يف حمراهبا، فإذا انتصف النهار 
العجيب كان  النور  أنَّ ذلك  املدينة، ثم يرى أهلها  بيوت  بالصفرة يف  زهر نور وجهها 
منبعثًا من وجه فاطمة القائمة يف حمراهبا تناجي رهبا الودود. فإذا غربت الشمس زهر نور 
وجهها باحلمرة وسطع يف بيوت املدينة، فريى أهلها أنَّ ذلك النور يشع من وجه البتول 

اجلالسة يف حمراهبا تسبح اهلل ومتّجده، فرحة شاكرة لنعامء البارئ وآالئه!! 

كانت  دنيوّي  ترف  أي  دنياها؟  يف  الوجود  يف  امرأة  أرشف  عليه  حصلت  الذي  ما 
تتقّلب فيه؟ مل تذق سّيدة النساء شيئًا من عطايا الدنيا، لكّن ذلك مل يكن يعني هلا شيئًا 
أبدًا ما دامت تتقّلب يف النِعم املعنوّية هلل عز وجل وكانت - من ثّم - تفرح بعطاء البارئ 

وِمننه وحتمد له َنعامءه. 

تقول الزهراء فاطمة يف جالل تذهل أمامه األفئدة والعقول: »ما يل ولعل منذ مخس 
سنني إال مسك كبش نعلف عليها بالنهار بعرينا، فإذا كان الليل افرتشناه، وإنَّ مرفقتنا 

ملن أدم حشوها ليف«!!

مل يشغل الزهراء عليها السالم عن ذكر رهبا شاغل دنيوي مما يشغل غريها من النساء، 
ومل يقعد هبا عن التزّلف إىل خالقها كوهنا ابنة حبيب اهلل وسيد رسله، فحّق عىل املالئكة 

))) سورة آل عمران: اآلية )4.
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املقربني أن يسّلموا عليها وينادوها: يا فاطمة، ﴿إِنَّ اهلل اصَْطفاكِ وََطهَّرَكِ وَاصَْطفاكِ 
عَلى نِساءِ الْعاَلمِنيَ﴾))). 

مل يقعد بسيدة نساء العاملني عليها السالم عن عبادة احلّق تعاىل حقيقة أنَّ اهلل عز وجل 
خلقها من نوره قبل أن خيلق آدم، يوم كانت يف حّقة حتت ساق العرش طعامها التسبيح 
التي  األّوابني  العاملني تصيل صالة  نساء  فكانت سيدة  والتحميد؛  والتهليل  والتقديس 
مَا  يِْل  اللَّ مِنَ  َقلِيلً  ﴿َكاُنوا  م  بأهنَّ السامء  شهدت  الذين  من  وكانت  باسمها،  دعيت 
يَهْجَعُونَ﴾)))، ومن الذين وصفتهم آيات الوحي بأهنَّم ﴿َل ُتْلِهيِهمْ تِجَارَةٌ وََل بَيْعٌ عَنْ 
هُ َأنْ  هِ وَإَِقاِم الصَّلَةِ وَإِيَتاءِ الزََّكاةِ﴾))) وامتدحتهم بأهنَّم ﴿فِي بُيُوتٍ َأذِنَ اللَّ ذِْكِر اللَّ

ُترَْفعَ وَيُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾)4). 

الزهراء تنهج يف ال�سالة من خيفة اهلل تعاىل

قال ابن فهد احليل: كانت فاطمة عليها الّسالم تنهج يف صالهتا من خيفة اهلل تعاىل)5).

أقول: ملاذا تنهج سيدة نساء العاملني عليها السالم يف الصالة؟ إنَّ النهج - وهو تتابع 
األنفاس وتالحقها - حيصل عادة من شدة احلركة والتعب الذي يصيب البدن، أو نتيجة 
االنفعال والتأثر النفيس الشديد؛ لكن الزهراء عليها السالم التي كانت تقوم يف حمراهبا 
حتى تتورم أقدامها الرشيفة مل تصبها حالة االنبهار وتالحق األنفاس من التعب - مع 

))) سورة آل عمران: اآلية )4.
))) سورة الذاريات: اآلية 7).

))) سورة النور: اآلية 7).

)4) سورة النور: اآلية 6).
)5) عدة الداعي: ص 9))؛ بحار األنوار )8: 58) عن عدة الداعي.
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﴿إِنَّمَا  ألنَّه  وخشيته،  تعاىل  اهلل  خيفة  من  أنفاسها  وتتالحق  تنهج  كانت  بل   - وجوده 
هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَُلمَاءُ﴾)))، ومن أحّق من فاطمة الطاهرة العابدة العاملة بخشية  يَْخشَى اللَّ

رّب األرباب وجّبار الساموات واألرض؟!

لقد كانت الزهراء عليها السالم السّباقة يف طاعة اهلل تعاىل، خملصة يف عبادته، فرفعها 
اهللُ تعاىل وأعىل شأهنا عىل برّيته.وقد أخرج املجليس عن سيدة النساء صلوات اهلل عليها 

قالت: »من أصعد إىل اهلل خالص عبادته، أهبط اهلل عز وجل إليه أفضل مصلحته«))).

�سالة فاطمة عليها ال�سالم �سالة الأّوابني

نبّيه  تعاىل  ومدح  َأوَّابٌ﴾)))،  إِنَّهُ  الْعَبْدُ  ﴿نِعْمَ  عنه  فقال  سليامن  نبّيه  تعاىل  اهلل  مدح 
أيوب فقال عنه ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ َأوَّابٌ﴾)4)، و)األّواب( هو العبد الكثري 
عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام  عن  احلديث  ويف  مرضاته)5).  ابتغاء  تعاىل  اهلل  إىل  الرجوع 
اجلن  من  له  اهلل  سخر  ما  ملكه  يف  السالم  عليه  داود  بن  سليامن  »...فكان  قال:  السالم 
لِدَاوُودَ سَُليْمَانَ  ﴿وَوَهَبْنَا  واإلنس والطري جماهدًا مكابدًا يف أمر اهلل وطاعته فقال تعاىل 
نِعْمَ  وَجَدْنَاهُ صَابِرًا  ﴿إِنَّا  ُسقمه ودوده وجهده  َأوَّابٌ﴾)6)، وقال ألّيوب يف  إِنَّهُ  الْعَبْدُ  نِعْمَ 
الْعَبْدُ إِنَّهُ َأوَّابٌ﴾)7)، وهكذا ينبغي ألهل احلقايق أن يكونوا لسيدهم يف الرساء والرضاء 

))) سورة فاطر: اآلية 8).
))) بحار األنوار - العالمة املجليس 67: 49) - 50).

))) سورة ص: اآلية 0).

)4) سورة ص: اآلية 44.
)5) انظر: بحار األنوار 4): 98.

)6) سورة ص: اآلية 0).

)7) سورة ص: اآلية 44.
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والشدة والرخاء عىل احلال الذي يرضاه منهم« - احلديث.)))

أربع  »من صىل  قال  السالم  العيايش عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل عليه  روى 
﴾ كانت صالة فاطمة عليها  هُ َأحَدٌ ﴿ُقْل هُوَ اللَّ ركعات ]فقرأ[ يف كل ركعة مخسني مرة 

السالم، وهي صالة األّوابني«))).

اهلل تعاىل يباهي مالئكته باأَمته فاطمة عليها ال�سالم املقبلة على عبادته

شهد الصادق املصّدق - وهو الذي ال ينطق عن اهلوى - أنَّ اهلل تعاىل كّلام قامت أَمته 
فاطمة احلوراء اإلنسية يف حمراهبا باهى هبا مالئكته وأشهدهم أنَّه تعاىل قد آمن شيعتها 
من النار. وكيف ال ُيباهي هبا وهي التي تقوم يف حمراهبا وقد أقبلت بقلبها عىل عبادة رهّبا، 
وارتعدت فرائصها من خشيته وخيفته؟! وكيف ال تذعن هلا املالئكة وهي ترى نورها 
يزهر ملالئكة السامء كام يزهر نور الكواكب ألهل األرض؟! تلك هي املخلوقة احلوراء 

اإلنسية التي مّن هبا اهلل عىل نبّيه، فأضحت ثمرة لفؤاده وروحه التي بني جنبيه!

روى الصدوق يف األمايل عن النبي صىّل اهلل عليه وآله، قال: »... وأما ابنتي فاطمة 
ا سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، وهي بضعة مني، وهي نور  عليها الّسالم، فإنَّ
عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بني جنبّي، وهي احلوراء اإلنسية، متى قامت 
يف حمراهبا بني يدي رهّبا جّل جالله، زهر نورها ملالئكة السامء كام يزهر نور الكواكب 
ألهل األرض، ويقول اهلل عز وجل ملالئكته: يا مالئكتي، انظروا إىل َأَمتي فاطمة عليها 
الّسالم سيدة إمائي، قائمة بني يدي، ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها عىل 

))) مستدرك الوسائل للنوري 7: 9)5 /ح0)88.
))) تفسري العيايش - حممد بن مسعود العيايش ): 86).
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عباديت. ُأشهدكم أنِّ قد أمنت شيعتها من النار«))).

املالئكة ت�سّلم على الزهراء حني تقوم يف حمرابها

الذين  املقربون  املالئكة  عليها  فيسّلم  حمراهبا  يف  العاملني  نساء  سيدة  الزهراء  تقوم 
يقينًا - ولو  به مريم يف حمراهبا. ونحن نعلم  بام نوديت  باهاهم اهلل تعاىل هبا، وينادوهنا 
صُعب األمر عىل بعض من يف قلوهبم مرض - أنَّ الزهراء عليها السالم ال تقارن بمريم، 
فهي سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، وهي سيدة نساء أهل اجلنة وفيهّن مريم 

وآسية بنت مزاحم. 

أخرج ابن شهر آشوب عن النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: »فاطمة عليها الّسالم سيدة 
ا لتقوم يف حمراهبا فيسّلم عليها سبعون ألف ملك  نساء العاملني من األولني واآلخرين، وإنَّ
املقربني، وينادونا بام نادت به املالئكة مريم فيقولون: يا فاطمة«، ﴿إِنَّ اهلل اصَْطفاكِ 

وََطهَّرَكِ وَاصَْطفاكِ عَلى نِساءِ الْعاَلمِنيَ﴾)))))).

الزهراء عليها ال�سالم تقوم يف املحراب حتى تتورم قدماها

أشبهت الزهراء عليها أباها املرسل صىل اهلل عليه وآله الذي كان يقف يف حمرابه عىل 
الليل  صالة  يف  فيقوم  أنصافًا  الليل  يقسم  وكان  قدماه،  توّرمت  حتى  أصابعه  أطراف 
بطوال السور، وكان إذا ركع يقال ال ُيدرى متى يرفع، وإذا سجد يقال ال ُيدرى متى 

))) األمايل للصدوق ): ))) /ح )؛ بحار األنوار )4: )7) /ح )).
))) سورة آل عمران: اآلية )4.

))) املناقب البن شهرآشوب ): 5)).
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يرفع، وحتى خاطبه رّبه الرؤوف ﴿طه * مَا َأنْزَلْنَا عََليْكَ الُْقرَْآنَ لَِتشَْقى﴾))). 

السالم كانت تقوم  الدنيا أعبد من فاطمة عليها  قال احلسن ]البرصي[: ما كان يف 
حتى تتورم قدماها))).

فاطمة عليها ال�سالم تذكر القرب ليلة زواجها فتتهّجد هلل مع بعلها 

حلياهتا  تشأ  مل  إذ  املحراب،  يف  بالعبادة  الزوجّية  حياهتا  العابدة  الزهراء  افتتحت 
له يف حمراب  والقيام  تعاىل  اهلل  السابقة يف طاعة  استمرارًا حلياهتا  تكون  أن  إالَّ  اجلديدة 
العبادة والتهّجد. ونحن نرى البعض يفتتح حياته الزوجّية بالتحّلل من بعض النوافل 
أو الفرائض أو أدائها يف غري وقتها. وما أحرى شبابنا باالقتداء بالعابدة الذاكرة عليها 

السالم يف االلتزام بطاعة اهلل تعاىل يف كّل حال، يف الرّساء والرّضاء والشّدة والرخاء..

أورد السيد املرعيش يف ملحقات إحقاق احلق عن العالمة الشيخ عبد اهلل احلنفي املتوىف 
بعد سنة 800 هـ يف كتاب - الرقائق- املعروف باإلخوانيات )ص 50) خمطوط(، قصة 

زواج الزهراء عليها السالم بالتفصيل، وجاء يف آخرها:

ثم دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[وسلم بفاطمة وعيل فأخذ عليًا بيمينه وأخذ 
»يا أبا احلسن  فاطمة بشامله وجعلهام إىل صدره وقبَّل بني عينيهام ثم رفعهام إليه وقال: 
نِعم الزوجة زوجتك«، ثم قام يميش معهام إىل البيت الذي هلام ثم خرج وأخذ بعضاديت 
-عليه  عيل  فأقبل  عليكام«،  وَأستخلفه  اهلل  أستودعكام  شملكام  اهلل  »مجع  وقال:  الباب 
السالم- عىل فاطمة يالطفها بالكالم حتى جّن الظالم، فأخذت فاطمة يف البكاء، فقال 

))) سورة طه: اآليتان )و ).
))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 76.
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أهاًل«؟  بعاًل وتكونني يل  أكون لك  أن  أمل تريض  العاملني  نساء  يا سيدة  يبكيك  »ما  هلا: 
فقال: »يا بن العّم كيف ال أرىض وأنت الرضا وفوق الرضا، وإنَّام فّكرت يف حايل وأمري 
عند ذهاب عمري، ونزويل يف قربي، فشّبهت دخويل إىل فراش عّزي وفخري كدخويل 
حلدي وقربي، وأنا أسألك يا بن العم بحق حممد إالّ ما بلغتني قصدي وإريب وقمَت بنا 
إىل حمرابنا نتعّبد يف هذه الليلة فهو أحق وأحرى بنا؛ فنهضا إىل املحراب وقاما إىل التهّجد 

يف خدمة رب األرباب«))).

فاطمة تزهر يف حمرابها على اأهل املدينة ثالث مرات يف النهار 

ذكرنا أنَّ الزهراء عليها السالم كانت تزهر ملالئكة السامء حني تقوم يف حمراهبا، ويف 
الزهراء  أنَّ  يرّصح  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  نجد  بصددها  نحن  التي  الرواية  هذه 
عليها السالم كانت تزهر ألهل املدينة ثالث مرات يف اليوم، حتى يدخل نور وجهها إىل 
م كانوا يعجبون يف األيام األُوىل من ذلك النور، فيسألون عنه  حجراهتم وبيوهتم، وأهنَّ
رسول اهلل، وكان النبي صىل اهلل عليه وآله - زيادة يف بيان فضل الزهراء - يرسلهم إىل 
بيتها، فكانوا يأتون منزهلا ويشاهدون بأمِّ أعينهم النور يسطع من وجهها وحمراهبا. فهل 
رعى أهل املدينة حّق الزهراء وُحرمتها بعد أبيها؟ يقول أمري املؤمنني عليه السالم خماطبًا 
بتظافر  ابنُتك  وسُتنبئك   ...« الزهراء  قرب  تراب  من  يده  نفض  أن  بعد  اهلل  رسول  أخاه 
تك عّل وعىل َهضمها حّقها، فأْحِفها السؤاَل واستخرِبها احلال، فكم ِمن َغليٍل ُمعتلٍج  أمَّ

بصدرها مل جتْد إىل َبّثه سبياًل، وستقول وحَيُكم اهللُ وهو خرُي احلاكمني«))).

روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبان، قال: قلت أليب عبد اهلل عليه الّسالم: يابن 
))) رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش 4: 474 - )48.

))) انظر: أمايل املفيد: ص)8)؛ أمايل الطويس: ص0))؛ هنج البالغة رشح حممد عبدة، اخلطبة رقم 00).
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رسول اهلل! مل سّميت الزهراء »زهراء«؟

ا تزهر ألمري املؤمنني عليه الّسالم يف النهار ثالث مرات بالنور، كان يزهر  فقال: »ألنَّ
حجراهتم  إىل  النور  ذلك  بياض  فيدخل  فراشهم،  يف  والناس  الغداة  صالة  وجهها  نور 
باملدينة فتبيّض حيطانم، فيعجبون من ذلك، فيأتون النبي صىّل اهلل عليه وآله فيسألونه 
عام رأوا، فريسلهم إىل منزل فاطمة عليها الّسالم، فيأتون منزهلا فريونا قاعدة يف حمراهبا 
تصل والنور يسطع من حمراهبا ومن وجهها، فيعلمون أنَّ الذي رأوه كان من نور فاطمة.

يف  بالصفرة  الّسالم  عليها  وجهها  نور  زهر  للصالة  وترّتبت  النهار  انتصف  فإذا 
حجرات الناس، فتصفّر ثياهبم وألوانم، فيأتون النبي صىّل اهلل عليه وآله فيسألونه عام 
نور  زهر  وقد  حمراهبا  يف  قائمة  فريونا  الّسالم،  عليها  فاطمة  منزل  إىل  فريسلهم  رأوا، 
وجهها- صلوات اهلل عليها وعىل أبيها وبعلها وبنيها- بالصفرة، فيعلمون أنَّ الذي رأوا 

كان من نور وجهها.

فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس امحّر وجه فاطمة فأرشق وجهها باحلمرة فرحًا 
حيطانم،  وحتمّر  القوم  حجرات  تدخل  وجهها  محرة  فكانت  وجل،  عز  هللّ  وشكرًا 
النبي صىّل اهلل عليه وآله ويسألونه عن ذلك، فريسلهم إىل  فيعجبون من ذلك، ويأتون 
منزل فاطمة عليها الّسالم، فريونا جالسة تسبح اهلل ومتجده ونور وجهها يزهر باحلمرة، 

فيعلمون أنَّ الذي رأوا كان من نور وجه فاطمة عليها الّسالم.

فلم يزل ذلك النور يف وجهها حتى ولد احلسني عليه الّسالم، فهو يتقّلب يف وجوهنا 
إىل يوم القيامة، يف األئمة منا أهل البيت إمام بعد إمام«))).

))) علل الرشائع ): 80) /ح ) /باب )4).
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قال غامرة: سألت أبا عبد اهلل عليه الّسالم عن فاطمة عليها الّسالم مل سّميت زهراء؟ 
ا كانت إذا قامت يف حمراهبا، زهر نورها ألهل السامء كام يزهر نور الكواكب  فقال: »ألنَّ

ألهل األرض«))).

الزهراء وبعلها وابناها ل يهجعون من الليل اإلَّ قلياًل

هاجر أمري املؤمنني عليه السالم من مكة إىل املدينة واصطحب معه الفواطم، وهّن 
الزبري  بنت  وآله وفاطمة  اهلل عليه  اهلل صىل  بنت رسول  أسد، وفاطمة  بنت  فاطمة  ه  أمُّ
- وظل ليلته تلك هو والفواطم طورًا يصّلون وطورًا يذكرون اهلل قيامًا وقعودًا وعىل 
جنوهبم، فلم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر، فصىل أمري املؤمنني هبم صالة الفجر، ثم 
سار لوجهه يوب منزالً بعد منزل ال يفرت عن ذكر اهلل، والفواطم كذلك وغريهم ممن 
صحبه حتى قدموا املدينة، وقد نزل الوحي بام كان من شأهنم قبل قدومهم بقوله تعاىل: 
رُونَ فِي خَْلِق السَّمَاوَاتِ  هَ قِيَامًا وَُقعُودًا وَعََلى جُنُوبِِهمْ وَيََتَفكَّ ﴿الَّذِينَ يَْذُكرُونَ اللَّ
وَاْلَرِْض﴾ إىل قوله: ﴿َفاسَْتجَابَ َلهُمْ رَبُّهُمْ َأنِّي َل ُأضِيعُ عَمََل عَامٍِل مِنُْكمْ مِنْ َذَكٍر 
َأوْ ُأنَْثى﴾))). وبعد زواج أمري املؤمنني وفاطمة عليهام السالم كان بيتهام هو البيت الذي 
هُ َأنْ ُترَْفعَ وَيُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾)))،  وصفه اهلل تعاىل يف كتابه بقوله ﴿فِي بُيُوتٍ َأذِنَ اللَّ
م كانوا ُيديمون ِذكر اهلل وال هيجعون  ويف الرواية التالية وصف حلال أهل هذا البيت وأهنَّ
إالَّ قلياًل! وسيأيت يف الرواية التالية أنَّ الزهراء عليها السالم تقوم ليلة اجلمعة يف حمراهبا 

حتى يتضح عمود الصبح! 

))) معاين األخبار: ص 64 /ح 5)؛ علل الرشايع ): )8) /ح) /باب )4).
))) انظر: أمايل الشيخ الطويس: ص)47.

))) سورة النور: اآلية 6).



233

ة ا
اد
عب
 ال
اه
اى 
ألع
ل ا

ملث
م ا
ال
س
 ال
يها
عل
اء 
هر
لز
– ا

ر  
ش
 ع
ا
اد
س
 ال
صل

لف
ا ا

روى احلاكم احلسكاين بإسناده عن عبد اهلل بن عباس يف قوله تعاىل: ﴿كاُنوا َقليلً 
يِْل ما يَهْجَعُونَ﴾))) قال: نزلت يف عيل بن أيب طالب واحلسن واحلسني وفاطمة؛  مِنَ اللَّ
يف  جلس  السحر  كان  فإذا  األول،  الثلث  وينام  األخري،  الليل  ثلثي  يصيل  عيل  وكان 

االستغفار والدعاء، وكان ورده يف كل ليلة سبعني ركعة ختم فيها القرآن))).

الزهراء تقوم يف حمرابها حتى يت�سح عمود ال�سبح

الدعاء لإلخوان بظهر الغيب ممّا حّثت عليه الرشيعة، وقد روى عيل بن إبراهيم، عن 
أبيه إبراهيم بن هاشم، قال: رأيت عبد اهلل بن جندب باملوقف، فلم أر موقفًا أحسن من 
موقفه، ما زال مادًا يديه إىل السامء ودموعه تسيل عىل خديه حتى تبلغ األرض، فلام صدر 
ما دعوت  قال: واهلل  ما رأيت موقفًا أحسن من موقفك.  أبا حممد،  يا  له:  الناس قلت 
إالَّ إلخواين، وذلك أنَّ أبا احلسن موسى بن جعفر )عليهام السالم( أخربين أنَّه من دعا 
ألخيه بظهر الغيب نودي من العرش: »ولك مائة ألف ِضعف«، فكرهُت أن أدع مائة 

ألف ضعف مضمونة لواحدة ال أدري ُتستجاب أم ال))). 
روى الشيخ الصدوق عن احلسن بن عيل بن أيب طالب عليهام الّسالم، قال: »رأيت 
ي فاطمة عليها الّسالم قامت يف حمراهبا ليلة مجعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح  أمِّ
وال  هلم  الدعاء  وتكثر  وتسّميهم  واملؤمنات  للمؤمنني  تدعو  وسمعتها  الصبح،  عمود 
تدعو لنفسها بيشء. فقلت هلا: يا أماه! مل ال تدعني لنفسك كام تدعني لغريك؟ فقالت: يا 

بنّي، اجلار ثم الدار«)4).

))) سورة الذاريات: اآلية 7).
))) شواهد التنزيل ): 67).

))) أمايل الشيخ الصدوق: ص)54 /ح))7، املجلس السبعون.
)4) علل الرشائع ): )8) /ح )؛ بحار األنوار )4: )8 /ح )، عن العلل.
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اهتمام الزهراء عليها ال�سالم بتالوة القراآن

القرآن كالم اهلل تعاىل، وهو الثقل األكرب الذي خّلفه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ته وأوصاهم بتعاهده، وقد أوىص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمرَي املؤمنني عليه  يف أمَّ
السالم باإلكثار من تالوة القرآن، فقال له »وعليك بتالوة القرآن عىل كل حال«)))؛ وقد 
روي عن أيب جعفر الباقر عليه السالم، قال: »من قرأ القرآن قائاًم يف صالته، كتب اهلل له 
بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه يف صالته جالسًا كتب اهلل له بكل حرف مخسني حسنة، 

ومن قرأه يف غري صالة كتب اهلل له بكل حرف عرش حسنات«))).

ا  وقد أنست موالتنا فاطمة الزهراء عليها السالم بالقرآن يف حياهتا، فروي عنها أهنَّ
قالت: »ُحّبب إيل من دنياكم ثالث: تالوة كتاب اهلل، والنظر يف وجه رسول اهلل، واإلنفاق 

يف سبيل اهلل«.)))

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قالت،  السالم  عليها  فاطمة  عن  السيوطي  وأخرج 
يف  ُيدعى  و﴿الرَّحْمَِن﴾  الْوَاقِعَُة﴾  وََقعَتِ  و﴿إَِذا  ﴿الْحَدِيدَ﴾  »قارئ  وسلم:   - وآله   -

ملكوت الساموات واألرض ساكن الفردوس«.)4)

القرآن عند  ُيكثر تالوة  املؤمنني أن  ا أوصت أمري  أهنَّ كام روي عنها سالم اهلل عليها 
قربها، حيث أخرج املجليس عن أيب عبد اهلل عن آبائه )عليهم السالم( قال: »إّن فاطمة 
فتوّل أنت  أنا مّت  إذا  ثّم فقالت:  السالم  ملا احترضت أوصت علّيًا عليه  السالم  عليها 

))) الفصول املهمة للحر العاميل ): 8)) /ح ))0).
))) الفصول املهمة ): 9)) /ح 5)0).

))) فضائل القرآن الكريم للشيخ الصاحلي النجف آبادي ): ))).
)4) الدر املنثور للسيوطي 6: 40).
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غسل وجّهزن وصّل عّل وأنزلني قربي، وأحلدن وسوِّ الرتاب عّل واجلس عند رأيس 
ُأنس  إىل  فيها  املّيت  حيتاج  ساعة  فإّنا  والّدعاء،  القرآن  تالوة  من  فأكثِر  وجهي  قبالة 
ُأمَّ كلثوم  إليها  ثّم ضّمت  األحياء، وأنا أستودعك اهلل تعاىل وُأوصيك يف ولدي خريًا، 

فقالت له: إذا بلغْت فلها ما يف املنزل ثّم اهلل هلا، فلاّم توّفيت فعل ذلك أمري املؤمنني«))).

اهتمام الزهراء عليها ال�سالم بال�سيام

إذا صام الفرد وصامت جوارحه عن ارتكاب ما حّرم اهللُ تعاىل، ارتقى بسلوكه إىل 
مقامات رفيعة أراد له خالُقه بلوغها. أّما الصيام الشكيّل دون مشاركة اجلوارح وانقيادها 

فال يعني للفرد إالَّ اجلوع والعطش. 

ولقد سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله امرأة تسّب جاريًة هلا وهي صائمة، فدعا 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بطعام فقال هلا: »ُكل«! فقالت: إينِّ صائمة، فقال: »كيف 

تكونني صائمة وقد سببِت جاريتك؟! إنَّ الصوم ليس من الطعام والرشاب«))). 

وروي عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال 
جلابر بن عبد اهلل األنصاري: »يا جابر هذا شهر رمضان، من صام ناره وقام وردًا من 
ليله وعّف بطنه وَفرجه وكّف لسانه، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر«. فقال جابر: 
يا رسول اهلل، ما أحسن هذا احلديث! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا جابر ما 

أشد هذه الرشوط«))).

))) بحار األنوار - العالمة املجليس79: 7).
))) احلدائق النارضة: )): ))؛ آداب الصائم.
))) احلدائق النارضة: )): ))؛ آداب الصائم.
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بالصيام ورعاية رشوطه،  اهتاممها  روايتان يف  السالم  الزهراء عليها  وقد روي عن 
حيث أخرج املجليس عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم، عن آبائه، عن فاطمة بنت 
لساَنه  يُصن  مل  إذا  بصيامه  الصائم  يصنع  »ما  قالت:  ا  أهنَّ وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول 

وسمَعه وبرَصه وجوارَحه«.)))

كام روي عن أمِّ أيمن ريض اهلل عنها، قالت: مضيت ذات يوم إىل منزل سيديت ومواليت 
فاطمة الزهراء عليها السالم ألزورها يف منزهلا، وكان يومًا حارًا من أيام الصيف، فأتيت 
الزهراء  بفاطمة  وإذا  الباب  شقوق  من  فنظرت  مغلق،  بالباب  أنا  وإذا  دارها  باب  إىل 
عليها السالم نائمة عند الرحى، ورأيت الرحى تدور وتطحن الرّب، وهي تدور من غري 
يد تديرها، واملهد أيضًا إىل جانبها، واحلسني عليه السالم نائم فيه، واملهد هيتّز ومل أر من 
هيّزه، ورأيت كفًا تسّبح ] هلل [ قريبًا من كف فاطمة الزهراء. قالت أمُّ أيمن: فتعجبت 
من ذلك فرتكتها ومضيت إىل سيدي رسول اهلل - صىل اهلل عليه وآله - ]وسلمت عليه[ 
وقلت: يا رسول اهلل إينِّ رأيت اليوم عجبًا، ما رأيت مثله أبدًا. فقال يل: »ما رأيت يا أمَّ 
أيمن«؟ فقلت: إينِّ قصدت منزل فاطمة الزهراء، فلقيت الباب مغلقًا، فإذا أنا بالرحى 
تطحن الرّب، وهي تدور من غري يد ]تديرها[، ورأيت مهد احلسني ابن )فاطمة( هيتز من 
غري يد هتزه، ورأيت كفًا يسّبح هلل قريبًا من كف فاطمة الزهراء، ]ومل أر شخصه [. فقال: 
والزمان قيض،   ،] ] جائعة  متعبة  الزهراء صائمة، وهي  فاطمة  أنَّ  اعلمي  أيمن  أمَّ  »يا 
فألقى اهلل عليها النعاس فنامت، فسبحان من ال ينام، فوّكل اهلل مَلكًا يطحن عنها قوت 
عياهلا، وأرسل ] اهلل[ مَلكًا آخر، هيّز مهد ولدها احلسني - عليه السالم - لئال يزعجها 
عن نومها، ووّكل اهلل تعاىل مَلكًا آخر يسّبح اهلل عز وجل قريبًا من كّف فاطمة ] يكون 

))) بحار األنوار )9: 95).
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فإذا  وجل،  عز  اهلل  ذكر  عن  تفرت  مل  السالم-  عليها   - فاطمة  ألنَّ  هلا،  تسبيحه  ثواب   ]
نامت جعل اهلل ثواب تسبيح ذلك امللك لفاطمة - عليها السالم«. فقلت: يا رسول اهلل 
أخربين َمن يكون الطّحان، ومن الذي هيّز مهد احلسني - عليه السالم- ويناغيه، ومن 
املسّبح؟ فتبسم النبي - صىل اهلل عليه وآله - ضاحكًا، وقال: »أما الطحان فهو جربائيل، 
فهو  املسّبح  ]امللك[  وأما  ميكائيل،  فهو   - السالم  عليه   - احلسني  مهد  هيّز  الذي  وأما 

إرسافيل«.)))

الفصل  أتى( يف  ونزول سورة )هل  السالم  عليها  الزهراء  ذكرنا قصة صيام  أقول: 
التاسع، فال نكرر.

الزهراء عليها ال�سالم تبكي لنزول اآية العذاب

بعبادته  غريهم  من  أوىل  وهم  خشيته،  حّق  اهلل  خيشون  الذين  هم  تعاىل  باهلل  العلامء 
قوله  نزل  ملا  بكى  وآله  اهلل عليه  اهلل صىل  أنَّ رسول  واتقاء سخطه، وقد روي  وطاعته 
أنفسهم  ْقرَبنِيَ﴾)))، وأنَّه خاطب عشريته وقومه أن يشرتوا  اْلَ تعاىل ﴿وََأنْذِرْ عَشِريَتَكَ 
من النار. كام روي أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم سمع املؤذن يقول )اهللُ أكرب(، فبكى عليه 
السالم وبكينا ببكائه، فلام فرغ املؤذن قال: »أتدرون ما يقول املؤذن«؟! قلنا: اهلل ورسوله 
ووصيه أعلم، فقال: »لو تعلمون ما يقول لضحكتم قلياًل، ولبكيتم كثريًا« - احلديث.))) 

فام بالك هبم إذا سمعوا بذكر عذاب اهلل وصفة جهنّم! 

روى املجليس يف بحار األنوار أنَّه ملا نزلت هذه اآلية عىل النبي صىل اهلل عليه وآله ﴿

))) مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراين 4: 46؛ بحار األنوار 7): 97.
))) سورة الشعراء: اآلية 4)).

))) التوحيد للصدوق: ص8)).
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وَإِنَّ جَهَنَّمَ َلمَوْعِدُهُمْ َأجْمَعِنيَ * َلهَا سَبْعَُة َأبْوَاٍب لُِكلِّ بَاٍب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَْقسُومٌ﴾))) بكى 
النبي صىل اهلل عليه وآله بكاًء شديدًا وبكت صحابته لبكائه، ومل يدروا ما نزل به جربئيل 
عليه السالم، ومل يستطع أحد من صحابته أْن يكّلمه، وكان النبي صىل اهلل عليه وآله إذا 
رأى فاطمة عليها السالم فرح هبا، فانطلق بعض أصحابه إىل باب بيتها فوجد بني يدهيا 
هِ خَيْرٌ وََأبَْقى﴾)))، فسّلم عليها وأخربها بخرب  شعريًا وهي تطحنه وتقول: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّ
النبي صىل اهلل عليه وآله وبكائه، فنهضت والتّفت بشملة هلا خلقة قد خيطت ]يف[ اثني 
عرش مكانًا بسعف النخل، فلام خرجت نظر سلامن املحمدي إىل الشملة وبكى وقال: 
وا حزناه إنَّ بنات قيرص وكرسى لفي السندس واحلرير، وابنة حممد صىل اهلل عليه وآله 
عليها شملة صوف خلقة قد خيطت يف اثني عرش مكانًا، فلام دخلت فاطمة عىل النبي 

صىل اهلل عليه وآله قالت: 

»يـا رسـول اهلل إنَّ سـلامن تعجـب من لبـايس، فوالذي بعثـك باحلق مـا يل ولعل منذ 
مخـس سـنني إال مسـك كبش نعلـف عليهـا بالنهـار بعرينـا، فـإذا كان الليل افرتشـناه، 
وإنَّ مرفقتنـا ملـن أدم حشـوها ليـف«، فقـال النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه: »يا سـلامن إنَّ 

ابنتي لفـي اخليل السـوابق«. 

»يا أبت فديتك ما الذي أبكاك«؟ فذكر هلا ما نزل به جربئيل من اآليتني  ثم قالت: 
املتقدمتني. قال: فسقطت فاطمة عليها السالم عىل وجهها وهي تقول: »الويل ثم الويل 

ملن دخل النار«. 

فسـمع سـلامن فقـال: يا ليتنـي كنت كبشـًا ألهـيل فأكلوا حلمـي ومّزقـوا جلدي ومل 

))) سورة القصص: اآلية 60؛ وسورة الشورى: اآلية 6).
))) سورة الذاريات: اآلية 56.
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ي كانـت عاقـرًا ومل تلدين ومل أسـمع بذكر  أسـمع بذكـر النـار، وقال أبـو ذر: يـا ليت أمِّ
النـار، وقـال عـامر: يا ليتنـي كنت طائـرًا يف القفـار مل يكن عـيّل حسـاب وال عقاب ومل 

أسـمع بذكر النـار - احلديث))).

بيت فاطمة عليها ال�سالم بيت اأذن اهلل اأن ُيرفع وُيذكر فيه ا�سمه

شاء اهلل تعاىل لبيوت أهل البيت عليهم السالم أن ُترفع وُيذكر فيها اسُمه، ورّصح 
نبّيه الكريم صىل اهلل عليه وآله بأنَّ بيت عيل وفاطمة هو من أفاضل بيوت األنبياء التي 
شاء اهلل هلا أن ُترفع. وسيأيت قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله »أال إنَّ فاطمة باهبا بايب، 
فاطمة  باب  عىل  الوقوف  عىل  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  داوم  ولقد  بيتي«؛  وبيتها 
هُ لِيُْذهِبَ  يوميًا ولفرتة دامت عدة أشهر، ُينادهيم للصالة ويقرأ قوله تعاىل ﴿إِنَّمَا يُِريدُ اللَّ
عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾)))! وهناك أحاديث متكاثرة أوىص فيها 

رسول اهلل بفاطمة وبعلها وابنيها، وجعل حرهبم حربًا له، وسلمهم سلاًم له. 

أخرج املجليس عن الكليني يف الروضة، عن ابن عّباس قال: كنت يف مسجد رسول 
فيهَا  وَيُْذَكرَ  ُترَْفعَ  َأنْ  اهلل  َأذِنَ  بُيوتٍ  ﴿يف  القارئ  قرأ  وقد  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل 

اسْمُهُ﴾))) اآلية، فقلت: يا رسول اهلل! ما البيوت؟ 

فقال: »بيوت األنبياء، وأومأ بيده إىل منزل فاطمة عليها السالم«)4). 

الثعلبي بإسناده عن أنس بن مالك وبريدة يف تفسري قوله  العالمة احليل عن  أخرج 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس 8: )0).
))) سورة األحزاب: اآلية )).

))) سورة: النور: اآلية 6).
)4) بحار األنوار )): ))) /ح 9)، عن روضة الكايف. 
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هُ َأنْ ُترَْفعَ﴾ اآلية، قاال: قرأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله هذه  تعاىل ﴿فِي بُيُوتٍ َأذِنَ اللَّ
اآلية،فقام رجل، فقال: أي بيوت هذه يا رسول؟ فقال: »بيوت األنبياء«، فقام إليه أبو 
بكر، فقال: يا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، هذا البيت منها؟ يعني بيت عيل وفاطمة.

قال: »نعم، من أفاضلها«))).

الزهراء تفّرغت لطاعة اهلل فاأعانها على دهرها وكفاها 

حـني يتفـّرغ العبـُد إىل طاعـة مـواله، فـإنَّ املـوىل - ال ريـب - سـُيعينه عـىل تلـك 
الطاعـة. وأمامنـا صور مرشقـة عن فاطمـة العابدة الطاهـرة، مأل اهلل قلبهـا وجوارحها 
إيامنـًا ويقينـًا، وعِلـم ضعفها عن مشـاّق الدهـر ورصوف الزمان، فأعاهنا عـىل دهرها، 
وكفاهـا مؤونـة مـا يثقـل عليها ويقطعهـا عن التفـّرغ إىل طاعـة موالها. مـع أنَّ العبادة 
ليسـت حمصـورة بالصـالة والصيام وقـراءة القرآن، بل تشـمل كّل عمل ُأريـد به وجهه 
الكريـم، حّتـى أنَّ نـوم املؤمـن ُيعّد عبـادة إذا قصد منه إراحـة بدنه من أجـل أن يتمّكن 

مـن أداء مـا فـرض اهلل عليه وندبـه ألدائه. 

قال حممد بن عيل بن احلسني عليه الّسالم: بعث رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله سلامن 
إىل منزل فاطمة عليها الّسالم بحاجة، قال: فوقفت بالباب وقفة حتى سّلمت. فسمعت 
بّرا وما عندها من أنيس.  القرآن من جّوا والرحى تدور من  الّسالم تقرأ  فاطمة عليها 
فعدت إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فقلت: يا رسول اهلل! رأيت أمرًا عظياًم. فقال: 
»هيه يا سلامن، تكّلم بام رأيت وسمعت«. قلت: وقفت بباب ابنتك سّلمت، فسمعت 

فاطمة عليها الّسالم تقرأ القرآن من جّوا والرحى تدور من بّرا وما عندها أنيس.

))) منهاج الكرامة: ص)))، الربهان السادس.
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فتبّسم وقال: »يا سلامن، إنَّ ابنتي فاطمة عليها الّسالم مأل اهلل قلبها وجوارحها إيامنًا 
ُأخرى:  رواية  ويف  روفائيل-  اسمه  ملكًا  فبعث  اهلل؛  طاعة  إىل  فتفرغت  مشاشها،  إىل 

رمحة- يدير هلا الرحى، وكفاها اهلل تعاىل مؤونة الدنيا مع مؤونة اآلخرة«))).

وروي أنَّ أبا ذر قال: بعثني رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أدعو عليًا عليه الّسالم. 
فأتيت بيته فناديته فلم يبني أحد، والرحى تطحن وليس معها أحد.

قال: »إن ابنتي فاطمة عليها الّسالم مأل اهلل قلبها وجوارحها إيامنًا ويقينًا، وإنَّ اهلل علم 
أما علمت أنَّ هلل مالئكة موّكلني بمعونة آل حممد  ضعفها فأعانا عىل دهرها وكفاها. 

عليهم الّسالم«؟)))

تطحن  رحى  قّدامها  جالسة،  الّسالم  عليها  فاطمة  كانت  قال:  سلامن،  عن  وروي 
هبا الشعري، وعىل عمود الرحى دم سائل، واحلسني عليه الّسالم يف ناحية الدار يبكي. 
فقلت: يا بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله! دبرت كّفاك وهذه فضة! فقالت: »أوصان 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن تكون اخلدمة هلا يومًا ويل يومًا، فكان أمس يوم خدمتها«. 
قال سلامن: إينِّ موىل عتاقة، إما أن أطحن الشعري أو ُأسكت لك احلسني عليه الّسالم؟ 

فقالت: »أنا بتسكنيه أرفق، وأنت تطحن الشعري«.

فإذا أنا باإلقامة؛ فمضيت وصّليت مع رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله. فلام فرغت قلت 
يتبسم. فسأله عن ذلك رسول اهلل  ما رأيت؟ فبكى وخرج، ثم عاد  الّسالم  لعيل عليه 
صىّل اهلل عليه وآله، قال: »دخلت عىل فاطمة عليها الّسالم وهي مستلقية لقفاها واحلسني 
عليه الّسالم نائم عىل صدرها وقّدامها الرحى تدور من غري يد«! فتبّسم رسول اهلل صىّل 

))) دالئل اإلمامة: ص 48.
))) بحار األنوار )4: 9) /ح )4، عن اخلرائج.
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اهلل عليه وآله وقال:

»يا عل، أما علمت أنَّ هلل مالئكة سيارة يف األرض، خيدمون حممدًا وآل حممد إىل أن 
تقوم الساعة«؟)))

وعن زاذان، عن سلامن، قال: أتيت ذات يوم منزل فاطمة عليها الّسالم، فوجدهتا 
نار. فانرصفت  بالعباءة، ونظرت إىل قدر منصوبة بني يدهيا تغيل بغري  نائمة قد تغّطت 

مبادرًا إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله.

فلاّم برص يب ضحك، ثم قال: »يا أبا عبد اهلل، أعجبك ما رأيت من حال ابنتي فاطمة 
عليها الّسالم«؟ قلت: نعم يا رسول اهلل. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »أتعجب 
بمن  فأّيدها  الّسالم،  عليها  فاطمة  ابنتي  ضعف  علم  وتعاىل  تبارك  اهلل  إنَّ  اهلل؟  أمر  من 

يعينها عىل دهرها من كرام مالئكته«))).

بيت فاطمة بيت ر�سول اهلل وبابها بابه

هل حيتاج املرء إىل تأّمل وتفّكر ليفهم مغزى عبارة )فاطمة باهبا بايب وبيتها بيتي، فمن 
هتكه فقد هتك حجاب اهلل(؟! لقد رّصح رسول اهلل بأنَّه حرٌب ملن حارب أهل بيته، وأنَّه 
ِسلٌم ملن ساملهم؛ فهل كان يف كالمه غموض؟! أليس يف قوله »إّن تارٌك فيكم الثقلني: 
ام لن يفرتقا حتى يردا عّل احلوض« داللة واضحة لكّل  كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي، وإنَّ
اهلل(  كتاب  مقولة )حسُبنا  وأنَّ  القرآن،  بيته عدل  أهل  أّن  السمع وهو شهيد  ألقى  من 

إعراض واضح عن كالم رسول اهلل وجحود بنّي لوصّيته صىل اهلل عليه وآله!

))) اخلرائج واجلرائح ): 0)5؛ بحار األنوار )4: 8) /ح )).
))) الثاقب يف املناقب: ص )0) /ح 54) ).
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الوصية  كتاب  من  نقاًل  طاووس  بن  عيل  للسيد  الُطرف  كتاب  عن  املجليس  أخرج 
للشيخ عيسى بن املستفاد الرضير، عن موسى بن جعفر، عن أبيه )عليهام السالم( قال: 
»ملا حرضت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الوفاة دعا األنصار وقال: يا معرش األنصار 
قد حان الفراق، وقد ُدعيت وأنا جميٌب الداعي، وقد جاورتم فأحسنتم اجلوار، ونرصتم 
فأحسنتم النرصة، وواسيتم يف األموال، ووسعتم يف املسلمني، وبذلتم هلل ُمهج النفوس، 
واهلل جيزيكم بام فعلتم اجلزاء األوىف، وقد بقيت واحدة وهي متام األمر وخامتة العمل، 
العمل معها مقرون؛ إنِّ أرى أن ال أفرتق بينهام مجيعًا لو قيس بينهام بشعرة ما انقاست، من 
أتى بواحدة وترك األُخرى كان جاحدًا لأُلوىل، وال يقبل اهلل منه رصفًا وال عدالً. قالوا: 
يا رسول اهلل فأين لنا بمعرفتها، فال نمسك عنها فنضل ونرتد عن اإلسالم، والنعمة من 
اهلل ومن رسوله علينا، فقد أنقذنا اهلل بك من اهللكة يا رسول اهلل، وقد بّلغت ونصحت 
وأّديت وكنت بنا رؤوفًا رحياًم شفيقًا، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله هلم: كتاب اهلل 
وأهل بيتي، فإنَّ الكتاب هو القرآن وفيه احلجة والنور والربهان، كالم اهلل جديد غض 
طرّي شاهد وحمكم عادل ولنا قائد بحالله وحرامه وأحكامه، يقوم غدًا فيحاّج أقوامًا 
فيزّل اهلل به أقدامهم عن الرصاط، واحفظون معارش األنصار يف أهل بيتي، فإنَّ اللطيف 
ام لن يفرتقا حتى يردا عل احلوض، أال وإنَّ اإلسالم سقٌف حتته دعامة،  اخلبري أخربن أنَّ
ال يقوم السقف إالَّ هبا، فلو أنَّ أحدكم أتى بذلك السقف ممدودًا ال دعامة حتته فأوشك 
أن خيّر عليه سقفه فيهوي يف النار، أهيا الناس الدعامة: دعامة اإلسالم، وذلك قوله تعاىل 
اإلمام ويل  الصالح طاعة  فالعمل  يَرَْفعُهُ﴾  الصَّالِحُ  وَالْعَمَُل  يِّبُ  الطَّ الَْكلِمُ  يَصْعَدُ  ﴿إَِليْهِ 
األمر والتمّسك بحبله، أهيا الناس أفهمتم؟ اهلل اهلل يف أهل بيتي، مصابيح الظلم، ومعادن 
العلم، وينابيع احلكم، ومستقر املالئكة، منهم وصيي وأميني ووارثي، وهو مني بمنزلة 
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هارون من موسى. أال هل بّلغت معارش األنصار؟ أال فاسمعوا ومن حرض، أال إنَّ فاطمة 
باهبا بايب وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب اهلل«.

قال عيسى: فبكى أبو احلسن عليه السالم طوياًل، وقطع بقية كالمه، وقال: »ُهتك واهللِ 
حجاُب اهلل، ُهتك واهللِ حجاُب اهلل، ُهتك واهللِ حجاب اهلل يا أمه صلوات اهلل عليها«))).

�سالة الطاهرة فاطمة عليها ال�سالم 

من الصلوات املندوبة يوم اجلمعة صالة النبي صىل اهلل عليه وآله وصالة أمري املؤمنني 
عليه السالم وصالة الصديقة الزهراء عليها السالم.

قال الشيخ الطويس يف مصباح املتهّجد يف بيان صالة فاطمة عليها السالم: مها ركعتان 
تقرأ يف األُوىل )احلمد(، ومائة مرة ﴿إِنَّا َأنْزَلْنَاهُ فِي َليَْلةِ الَْقدِْر﴾، ويف الثانية احلمد، ومائة 
هُ َأحَدٌ﴾، فإذا سّلمت سّبحت تسبيح الزهراء عليها السالم، ثم تقول:  مرة ﴿ُقْل هُوَ اللَّ
)ُسبحاَن ذي العّز الشامخ املنيف، سبحان ذي اجلالل الباذخ العظيم، سبحان ذي امللك 
والوقار،  بالنور  ترّدى  من  سبحان  واجلامل،  البهجة  لبس  من  سبحان  القديم،  الفاخر 
سبحان من يرى أثر النمل يف الصفا، سبحان من يرى َوْقع الطري يف اهلواء، سبحان من 
التسبيح أن يكشف  هو هكذا ال هكذا غريه(. وينبغي ملن صىل هذه الصالة وفرغ من 
ركبتيه وذراعيه، ويبارش بجميع مساجده األرض بغري حاجز حيجز بينه وبينها، ويدعو 
ويسأل حاجته وما شاء من الدعاء، ويقول وهو ساجد: )يا من ليس غريه رّب ُيدعى! 
يا من ليس فوقه إله خُيشى! يا من ليس دونه َمِلك ُيّتقى! يا من ليس له وزير ُيؤتى! يا من 
ليس له حاجب ُيرشى! يا من ليس له بّواب ُيغشى! يا من ال يزداد عىل كثرة السؤال إال 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )): 476 - 477.
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كرمًا وجودًا، وعىل كثرة الذنوب إال َعفوًا وصفحًا، صّل عىل حممد وآل حممد وافعل يب 
كذا وكذا())).

أقول: سيأيت يف الفصل الثامن عرش روايات تسبيح الزهراء عليها السالم.

لبا�ض �سالة ال�سّديقة عليها ال�سالم

الدرع من اللباس هو القميص الذي يغطي البدن، أما اخلامر فهو املقنعة التي تغطي الرأس.

روى الطويس عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر الباقر عليه السالم، قال: »واملرأة 
تصل يف الدرع واملقنعة إذا كان كثيفًا، يعني ستريًا«))). 

بابويه، عن الفضيل بن يسار عن أيب جعفر عليه  ابن  وأخرج صاحب احلدائق عن 
السالم، قال: »صّلت فاطمة صلوات اهلل عليها يف درع ومخارها عىل رأسها، ليس عليها 
اخلامر  إىل  بالنسبة  أما  احلدائق:  صاحب  قال  ثم  وُأذنيها«))).  شعرها  به  وارت  مما  أكثر 
فإنَّ الظاهر بل املعلوم انحداره عن العنق وزيادة ال االختصاص بالرأس... ومن أظهر 
األدلة عىل ذلك قوله عز وجل ﴿وَلْيَْضِربْنَ بُِخمُِرهِنَّ عََلى جُيُوبِِهنَّ﴾؛ ثم نقل صاحب 
املقانع مجع  البيان: واخلُمر  تفسري جممع  الطربيس )قدس رسه( يف  الشيخ  احلدائق قول 
مخار وهو غطاء رأس املرأة املنسدل عىل جنبيها، أمرن بإلقاء املقانع عىل صدورهن تغطية 
لنحورهن، فقد قيل إهنن كن يلقني مقانعهن عىل ظهورهن فتبدو صدورهن، وكنى عن 
ن ُأمرن بذلك ليسرتن شعرهن وقرطهن  ا ملبوسة عليها. وقيل إهنَّ الصدور باجليوب ألهَنَّ

))) مصباح املتهجد للشيخ الطويس: ص )0).
))) التهذيب للشيخ الطويس ): 7)) /ح855.

))) احلدائق النارضة للمحقق البحراين 7: )).
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وأعناقهن، قال ابن عباس: تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها؛ انتهى))). 

الدرو�ض امل�ستخل�سة 

العبادة هي خضوع العبد ملواله وخشوعه له، وهي يف لّبها تعني تسليم العبد الذليل 
العاجز أمره ونفسه خلالقه القادر العزيز املتعال، وهي يف صورهتا األُخرى مسرية املوجود 
الناقص إىل التكامل من خالل خشوع املعرفة واإليامن باخلالق الكامل. ولذلك فهي يف 
القرب من اهلل تعاىل ومعرفته.  لنيل  حّد ذاهتا ليست هدفًا، بل طريٌق ورصاٌط مستقيم 
إِلَّ  وَاْلِنْسَ  الِْجنَّ  خََلْقتُ  ﴿وَمَا  تعاىل  قوله  تفسري  يف  الرشيف  احلديث  يف  ورد  وقد 

لِيَعْبُدُوِن﴾))) أي ليعرفون! 

ونالحظ يف هذا الفصل أنَّ سيدة نساء العاملني مل يقعد هبا كوهنا سيدة نساء العاملني 
- بل سيدة نساء اجلنّة - عن القيام للصالة بني يدي خالقها وفرائصها ترتعد من خشية 
جّبار الساموات واألرضني، وكانت سالم اهلل عليها تنهج يف صالهتا - أي تتابع أنفاسها 

- من خيفة اهلل تعاىل. 

مل يشغل الزهراء عليها السالم عن ذكر رهبا شاغٌل دنيوي مما يشغل غريها من النساء، 
ومل يقعد هبا عن التزّلف إىل خالقها كوهنا ابنة حبيب اهلل وسيد رسله، فحّق عىل املالئكة 
املقربني أن يسّلموا عليها وينادوها: يا فاطمة، ﴿إِنَّ اهلل اصَْطفاكِ وََطهَّرَكِ وَاصَْطفاكِ 

عَلى نِساءِ الْعاَلمِنيَ﴾))). 

))) احلدائق النارضة للمحقق البحراين 7: )).
))) سورة الذاريات: اآلية 56.

))) سورة آل عمران: اآلية )4.
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الزهراء عليها ال�سالم الأُ�سوة يف 
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الإخال�ض تاأويل التوحيد

احلديث عن التوحيد من أصعب األُمور، ألنَّه يتعّلق بمسائل علمية يصعب سربها 
وغور بواطنها، فام حقيقة التوحيد وكنهه؟ سؤال تصّدت البتول الطاهرة عليها السالم 

لإلجابة عنه يف خطبتها املشهورة يف قضية فدك. 

تقول الزهراء سالم اهلل عليها: »أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له. كلمٌة جعل 
اإلخالص تأويلها«. 

اخلارجية  احلقيقة  يعني  والتأويل  إىل أصله؛  اليشء  األْول وهو رجوع  والتأويل من 
للمفهوم التي تبنّي ذلك املفهوم. تقول الزهراء عليها السالم بأنَّ حقيقة التوحيد وكنهه 
هو اإلخالص. أي أنَّ التوحيد النظري إذا بقي يف مرحلته النظرية ومل يقرتن بالعمل ومل 

يتحقق يف وجود اإلنسان، فإنَّه يف نظر اإلسالم ليس توحيدًا حقيقيًا!

»كامل توحيده  البالغة:  السالم يف اخلطبة األُوىل من هنج  املؤمنني عليه  ويقول أمري 
غرُي  أّنا  صفٍة  كّل  لشهادة  عنه،  الصفات  نفي  له  اإلخالص  وكامل  له،  اإلخالص 
املوصوف«. أي أنَّ التوحيد له درجات ومراتب، وأسمى تلك الدرجات وأفضلها هي 

درجة اإلخالص هلل تعاىل، وأسمى درجات اإلخالص هلل تعاىل نفُي الصفات عنه.

ويقول اإلمام الرضا عليه السالم عليه السالم: »أّول عبادة اهلل معرفته، وأصل معرفة 
اهلل توحيده، ونظام توحيد اهلل نفُي الصفات عنه، لشهادة العقول أنَّ كل صفة وموصوف 
خملوق، وشهادة كل موصوف أنَّ له خالقًا ليس بصفة وال موصوف«))). إنَّ جتّسد مفهوم 
كلمة )ال إله إال اهلل( يتحقق حني تكون ذات اهلل تعاىل هي املترّصفة بشؤون اإلنسان يف 

))) عيون أخبار الرضا ): 5)).
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مجيع اجلهات، وحني ال يكون لغري ذات اهلل تعاىل ترّصٌف يف ذلك عىل اإلطالق، سواء يف 
مرحلة العقيدة أو مرحلة احلاكمية أو الترشيع أو الرتبية.

الإقرار لالإمام املع�سوم �سرط لتحقق التوحيد

لقد أشار اإلمام الرضا عليه السالم يف حديث سلسلة الذهب يف نيسابور إىل حقيقة 
عليهم  البيت  أهل  من  املعصوم  اإلمام  بإمامة  القول  أنَّ  وهي  التوحيد،  أمر  يف  مهمة 
السالم رشط لتحقق التوحيد؛ فحني نقل اإلمام الرضا عليه السالم ألصحاب احلديث 
الذين اجتمعوا عليه حديث التوحيد عن آبائه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن قول 
قال راوي  أمن من عذايب«؛  إال اهلل حصني، فمن دخل حصني  إله  »كلمُة ال  تعاىل  اهلل 
احلديث: فلاّم مّرت الراحلة نادانا »برشوطها! وأنا من رشوطها«! وقال الشيخ الصدوق 
بأنَّه إمام من قبل اهلل عز  تعقيبًا عىل احلديث: من رشوطها اإلقرار للرضا عليه السالم 

وجل عىل العباد مفرتض الطاعة عليهم))).

الزهراء عليها السالم اإلقرار ألمري املؤمنني  إنَّ اإلقرار لإلمام املعصوم )ويف عرص 
عليه السالم( بأنَّه إمام نصبه اهلل تعاىل عىل العباد وافرتض طاعته عليهم من أهم رشوط 
حتقق التوحيد؛ أما القبول بحكم حاكم سوى اإلمام املعصوم الذي عّينه اهلل تعاىل فهو 

الرشك بعينه، وهو املعنى الذي أرادت الزهراء عليها السالم بيانه للناس. 

يقول العالمة الطباطبائي: وال شك أنَّ اإلخالص يف الدين إنَّام يتّم عىل احلقيقة إذا مل 
يتعّلق قلُب اإلنسان بغريه تعاىل من معبود أو صنم أو نّد أو غاية دنيوّية، بل وال مطلوب 
بحّبه  إنَّام يكون  دينه  النار... فاإلخالص هلل يف  أو اخلالص من  باجلنّة  ُأخروي كالفوز 

))) عيون أخبار الرضا ): 45).
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هُ﴾، واملراد: إْن كنتم  هَ َفاتَِّبعُونِي يُحِْببُْكمُ اللَّ تعاىل... قال تعاىل ﴿إِنْ ُكنُْتمْ ُتحِبُّونَ اللَّ
تريدون أن تلصوا هلل يف عبودّيتكم بالبناء عىل احلّب حقيقة، فاّتبعوا هذه الرشيعة التي 

هي مبنية عىل احلّب الذي ممّثله اإلخالص واإلسالم، وهو رصاط اهلل املستقيم))). 

ت�سمني القلوب فطرة توحيد اهلل تعاىل)))

تقول الزهراء عليها السالم يف خطبتها: »وضّمن القلوَب موصوهَلا« 

هِ َفاطِِر السَّمَاوَاتِ  قال الشيخ املفيد:... الفطرة هي اخللق. قال اهلل تعاىل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّ
هِ  وَاْلَرِْض﴾ يريد به خالق السموات واألرض عىل االبتداء واالستقبال، وقال: ﴿فِْطرَةَ اللَّ
تِي َفَطرَ النَّاسَ عََليْهَا﴾ يعني خلقته التي خلق الناس عليها ]وهو معنى[ قول الصادق  الَّ
أن يوّحدوه،  للتوحيد وعىل  التوحيد«، أي: خلقهم  »فطر اهلل اخللق عىل  السالم:  عليه 
إال  خملوق  كان  ما  كذلك  األمر  كان  ولو  التوحيد،   ] منهم  أراد   [ أنَّه  به  املراد  واملعنى 
موحدًا، ويف وجودنا من املخلوقني من ال يوحد اهلل تعاىل دليل عىل أنَّه مل خيلق التوحيد 
يف اخللق، بل خلقهم ليكتسبوا التوحيد! وقد قال تعاىل يف شاهد ما ذكرناه: ﴿وَمَا خََلْقتُ 
الِْجنَّ وَاْلِنْسَ إِلَّ لِيَعْبُدُوِن﴾ فبني أنَّه إنَّام خلقهم لعبادته. وقد روي عن النبي صىل اهلل 
عليه وآله رواية تلقاها العامة واخلاصة بالقبول، قال: »كل مولود يولد فهو عىل الفطرة، 

وإنَّام أبواه هيّودانه أو ينرّصانه«))). 

اهلل  أنَّ  إىل  موصوهلا(  القلوب  )وضّمن  الفقرة  هذه  يف  السالم  عليها  الزهراء  تشري 

))) تفسري امليزان ): 57) - 58).
الفدكية  اخلطبة  يف  )التوحيد  بعنوان  )بالفارسية(  توكيل  مهناز  للسيدة  مقالة  من  املقبلة  الفرعية  العناوين  يف  أفدنا   (((

للسيدة الزهراء عليها السالم(.
))) تصحيح اعتقادات اإلمامية للشيخ املفيد: ص 60. 
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تعاىل ضّمن قلوب اخللق أمر الفطرة عىل التوحيد؛ هذا التوحيد الذي يشري إليه اإلمام 
السالم  القلوب عىل فطرهتا«))) وقوله عليه  »وجبل  قوله  السالم يف  املؤمنني عليه  أمري 
»كلمة اإلخالص فإنَّـها الفطرة«)))؛ ويشري إليه اإلمام الصادق عليه السالم يف دعائه: 
ومعنى تضمني  املواثيق«))).  به  العقول وأخذت  عليه  فطرت  الذي  بتوحيدك  »أسألك 
القلب لتوحيد اهلل تعاىل، أنَّ اهلل عز وجّل خلق القلب موّحدًا، وفطره عىل التوحيد، وإذا 
زال توحيد اهلل تعاىل ومعرفته من قلب شخص ما، فإنَّه ذلك الفرد يف حقيقة األمر ليس 

إنسانًا سوّيًا، وإنَّ قلب ذلك الفرد قد تبّدل إىل يشء آخر ومل يعد قلبًا آدمّيًا سويًا.

الإذعان العقلي بالذات الأحدية

تقول الزهراء عليها السالم يف خطبتها: »وأناَر يف الفكر معقوهلا« 

ــر يف  ــل بالتفّك ــذي حيص ــري ال ــد النظ ــو التوحي ــورة ه ــارة املذك ــود بالعب املقص
ــي ويف  ــامل اخلارج ــاىل يف الع ــود اهلل تع ــىل وج ــة ع ــات الداّل ــرة واآلي ــل الظاه الدالئ

ــان. ــيل لإلنس ــامل الداخ الع

العقل  التوحيد واضحة جلّية يف  كلمة  معنى ومفهوم  وتعاىل  تبارك  اهلل  ولقد جعل 
اإليامن.  نور  إىل  له  هاديًا  إدراكها  للبرش  يمكن  التي  األُمور  يف  التفّكر  وجعل  والفكر، 
واملقصود يف هذه العبارة هو التوحيد النظرّي املتعّلق بالتفكر يف آيات وجود اهلل تعاىل يف 

عامل اخلارج والعامل الداخيل لإلنسان. 

))) هنج البالغة، اخلطبة )7.
))) املصدر نفسه.

))) بحار األنوار )9: 75).
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بيان الزهراء عليها ال�سالم ل�سفات اهلل تعاىل ال�سلبية

األَلُسن  وِمن  رؤيُته،  األبصار  عن  »املمتنع  خطبتها:  يف  السالم  عليها  الزهراء  تقول 
صفُته، وِمن األوهام كيفيُته«. 

تبني الزهراء فاطمة عليها السالم يف هذه الفقرة من خطبتها صفات اهلل تعاىل السلبية، 
فاهلل سبحانه الذي ضّمن القلوب توحيده، وجبل القلوب عىل معرفته، وأنار يف األفكار 
والعقول حقيقة توحيده، ال يمكن لألبصار املادية أن تراه، وال يمكن لأللسن أن تصفه، 
وتعجز األوهام والتصّورات عن إدراكه وفهم كيفّيته. يقول أمري املؤمنني عليه السالم يف 
جواب ذعلب اليامين )أحد علامء اليهود(: »ال تدركه العيوُن بمشاهدة األبصار، ولكْن 

رأْتُه القلوُب بحقايق اإليامن«))). 

بيان الزهراء عليها ال�سالم للتوحيد الأفعايل والهدف من اخللقة 

)ابتدَع األشياء ال من يشٍء كان قبلها، وأنشأها بال احتذاء أمثلٍة امَتَثلها، َكّوهنا بقدرته، 
وذرأها بمشّيته، من غري حاجة منه إىل تكوينها، وال فائدة له يف تصويرها(.

تبنّي الزهراء عليها السالم يف هذه الفقرة الفاعلية التامة هلل تعاىل وعدم احتياجه إىل مادة 
أو مثال عند خلقه لألشياء، بل أوجدها تعاىل بال مادة وبال مثال أو صورة مسبقة؛ فقد 

كّوهنا وخلقها بأمجعها بقدرته ومشيئته دون أن يكون له حاجة إليها وال فائدة له فيها. 

»الذي  قوله:  السالم، يف  عليه  املؤمنني  أمري  اإلمام  الفقرة يف كالم  نظري هذه  ونجد 
ابتدع اخللق عىل غري مثال امتثله وال مقدار احتذى عليه من خالق معبود كان قبله«))). 

))) هنج البالغة، اخلطبة 78).
))) هنج البالغة، اخلطبة)9.
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حلكمته،  )تبيينًا(  تثبيتًا  »إال  اخللقة:  من  اهلدف  بيان  يف  السالم  عليها  الزهراء  تقول 
وتنبيهًا عىل طاعته، وإظهارًا لقدرته، وتعّبدًا لربّيته، وإعزازًا لدعوته«. 

الوجود، حيث ال  الذات األحدية من إياد عامل  السالم غرض  الزهراء عليها  تبني 
تلك  بالذات( خارج عن  )الغنّية  تعاىل  أفعال ذات احلق  يمكن تصّور غرض وعّلة يف 
عىل  والتنبيه  تعاىل،  اهلل  حكمة  )تبيني(  تثبيت  هو  اإلياد  غرض  فإنَّ  ولذلك  الذات. 
وجوب طاعته تعاىل واالنقياد ألوامره، واإلظهار لقدرته عز وجّل، ودعوة املخلوقات 
من  صفة  كلَّ  وإنَّ  تعاىل.  لدعوته  وإعزازًا  له،  والتسليم  ألمره  واخلضوع  له  للعبودية 
صفات كامل احلق تعاىل تعود إىل الصفة األُخرى وتتعلق هبا، وإنَّ ذكر احلكمة والقدرة 
، ألنَّ الذات اإلهلية هي عني مجيع  من بني الكامالت اإلهلية كان من باب املثال ليس إالَّ
الكامالت، وإنَّ عامل الوجود بأرجائه هو ممثل جلميع كامالت تلك الذات، وال انحصار 

يف األمر بكامل معنّي دون آخر. 

فل�سفة الثواب والعقاب

عىل  العقاَب  ووضع  طاعته،  عىل  الثواَب  جعل  »ثّم  السالم:  عليها  الزهراء  تقول 
معصيتِه، ذيادة لعبادِه عن نقمته، وحياشًة هلم إىل جنّتِِه«.

الثواب والعقاب، حيث  لبيان فلسفة  الفقرة  الزهراء عليها السالم يف هذه  تتعّرض 
تذكر أنَّ الثواب عىل الطاعة والعقاب عىل املعصية إنامَّ جعلهام اهلل تبارك وتعاىل من أجل 
إبعاد الناس وذودهم عن النقمة والعذاب، وسوقهم باجتاه اجلنّة والقرب والسعادة. إنَّ 
األمر حتذير لإلنسان كي  املعايص هو يف حقيقة  املوضوع عىل كل معصية من  العقاب 
حيفظ فطرته السليمة عن التلّوث، ويستغفر عن خطأه، من أجل أن يبتعد عن نقمة اهلل 
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تعاىل وسخطه وعذابه، ويّتجه إىل رضاه وثوابه. يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف 
حجة الوداع: »ما ِمن يشء يقّربكم إىل  اهلل واجلنّة إال وقد أمرتكم به، وما ِمن يشء ُيبعدكم 

عن  اهلل واجلنة إال ونيُتكم عنه، فليبلغ الشاهُد الغائب«.

بيان �سّر النبوة

تقـول الزهـراء فاطمـة يف خطبتهـا: »وأشـهد أنَّ أيب حممدًا صـىل اهلل عليه وآلـه عبدُه 
ورسـولُه، اختـاره وانتجبـه قبَل أْن أرسـله، وّسـامُه قبل أن اجتبـاُه،... ِعلاًم ِمـن اهلل تعاىل 
بمآئـل األُمـور و إحاطـًة بحـوادث الدهـور.... إذ اخلالئـق بالغيـب مكنونـة، وبَِسـرْتِ 

مصونـٌة...«. األهاويل 

أبيها خاتم  نبّوة  لبيان رّس  الفقرة من خطبتها  تتعرض الزهراء عليها السالم يف هذه 
النبّوة  األنبياء واملرسلني صىل اهلل عليه وآله وبتبعها منصب اإلمامة الذي يمثل امتداد 
املتعّلقة باملقصد الغائي من اخللقة، فترّصح سالم اهلل عليها بأنَّ حاكمية اهلل تعاىل يف هذه 
البسيطة رضورة تعّلقت هبا مشيئة اهلل تبارك وتعاىل، نظرًا ألنَّ احلاكمية اإلهلية هي اهلدف 
النهائي خللق العامل، وألنَّ هذه احلاكمية إنَّام يمكن حتققها بواسطة النبي )وبتبعه األئمة( 

الذين هم حجج اهلل تعاىل.

إنَّ رضورة مقام اخلالفة اإلهلية أهم من خلق الشمس والقمر ومجيع الظواهر املادية 
ومن  الظواهر،  هذه  مجيع  خللق  الغائية  العلة  هو  اإلهلية  اخلالفة  مقام  ألنَّ  األُخرى، 
دون هذه العلة الغائية فإنَّ خلق العامل سيكون عبثًا. وإنَّ خلق العامل له علة غائية وهي 
وجود خامتهم  األخص يف  تعاىل وعىل  اهلل  أنبياء  وجود  املتجّسد يف  الكامل(  )اإلنسان 
وأرشفهم نبينا حممد صىل اهلل عليه وآله وذريته األئمة األطهار سالم اهلل عليهم. وهذا 
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الغائية للخلقة ألنَّه اجلامع لكل احلقائق الوجودية عىل نحو  العلة  اإلنسان الكامل هو 
اإلمجال، وألنَّه املجيّل الكامل الذي تتجىل فيه الذات اإلهلية بجميع كامالهتا من حيث 

األسامء والصفات. 

أنبيائه وأخذ العهد  لقد اختار اهلل تعاىل خاتم األنبياء صىل اهلل عليه وآله وقّدمه إىل 
عليهم أن يؤمنوا به ويدعوا أممهم إىل اإليامن به، »اختاره وانتجَبه قبل َأْن أرسَله، وّسامُه 
األُمور  بمآئل  تعاىل  اهلل  ِعلم  هو  واالجتباء  االختيار  هذا  وسبب  اجتباُه....«،  أن  قبل 
»ِعلاًم ِمن اهلل تعاىل بمآئل األُمور و إحاطًة بحوادث الدهور«. وإنَّ إرسال األنبياء عليهم 
السالم كان وفق سلسلة واحدة تبدأ بآدم عليه السالم وتتم بنبينا املرسل صىل اهلل عليه 
وآله الذي يتوّجب عليه إمتام هذا العمل.»اِْبتعَثُه إمتامًا ألمره، وعزيمًة عىل إمضاء حكمه، 
وإنفاذًا ملقادير حتمه«. ولقد أتم النبي صىل اهلل عليه وآله ما أوكل إليه »فأنار اهلل بأيب حممد 
صىل اهلل عليه وآله ظلمها، وكشَف عن القلوب هُبَمها، وَجىّل عن األبصار ُغَممها، وقام 
ُهم من العامية، وَهداهم إىل الّدين القويم،  يف الناس باهلداية، وأنقَذهم ِمن الغواية، وبرصَّ

وَدعاُهم إىل الرصاط املستقيم«.)))

قال السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان:

إنَّ الرصاط املستقيم الذي هو رصاط غري الضالني رصاط ال يقع فيه رشك وال ظلم 
به اهلل  البتة، ال يف باطن اجلَنان من كفر أو خطور ال يرىض  البتة كام ال يقع فيه ضالل 
سبحانه، وال يف ظاهر اجلوارح واألركان من فعل معصية أو قصور يف طاعة، وهذا هو 

))) انتهى ما أفدناه من مقالة للسيدة مهناز توكيل )بالفارسية( بعنوان )التوحيد يف اخلطبة الفدكية للسيدة الزهراء عليها 
السالم(.
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حق التوحيد علاًم وعماًل إذ ال ثالث هلام، وماذا بعد احلق إال الضالل؟)))

ثم تطرق السيد الطباطبائي إىل ذكر الفرق بني )السبيل( و)الرصاط(، وبنّي أنَّ هناك 
سباًل كثرية بينام ليس هناك سوى رصاط واحد، ثم قال: مثل الرصاط املستقيم بالنسبة 
نعوت  من  تقدم  ما  تأملت  وإذا  البدن،...  إىل  بالنسبة  الروح  كمثل  تعاىل  اهلل  سبل  إىل 
الرصاط املستقيم حتصل لك أنَّ الرصاط املستقيم مهيمن عىل مجيع السبل إىل اهلل والطرق 
اهلادية إليه تعاىل،... فإنَّ الرصاط هو الواضح من الطريق، مأخوذ من رسطت رسطًا إذا 
بلعت بلعًا، كأنَّه يبلع سالكيه فال يدعهم خيرجون عنه وال يدفعهم عن بطنه، واملستقيم 
هو الذي يريد أنَّ يقوم عىل ساق فيتسلط عىل نفسه وما لنفسه كالقائم الذي هو مسلط 
عىل أمره،... فالرصاط املستقيم ما ال يتخلف حكمه يف هدايته وإيصاله سالكيه إىل غايته 

ومقصدهم))). 

وقال الشيخ الوحيد اخلراساين يف منهاج الصاحلني: )كلمة جعل اإلخالص تأويلها، 
ومن  رؤيته،  األبصار  من  املمتنع  معقوهلا،  التفّكر  يف  وأنار  موصوهلا،  القلوب  وضمن 
التوحيد هو اإلخالص،  كلمة  تأويل  أنَّ  فبينت  كيفيته(.  األوهام  األلسن صفته، ومن 

واإلخالص الذي هو تأويل كلمة التوحيد إخالص يف العلم والعمل.

أما اإلخالص علاًم فبنفي الصفات الزائدة عىل الذات املستلزمة للتجزئة والرتكيب 
والتثنية واحلد والعدد، فهو الواحد األحد، وتفسريه ما قاله عيل عليه السالم: »أّول الدين 
معرفته، وكامل معرفته التصديق به، وكامل التصديق به توحيده، وكامل توحيده اإلخالص 
ا غري املوصوف، وشهادة  له، وكامل اإلخالص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنَّ

))) تفسري امليزان ): 0).
))) تفسري امليزان ): ))- 5).
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كل موصوف أنَّه غري الصفة، فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومن 
ثنّاه فقد جّزأه، ومن جّزأه فقد جهله«.

وأما اإلخالص عماًل فبإتيان األعامل اجلوانحية واجلوارحية خالصة لوجهه تعاىل: 
﴿وَمَا لَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ُتجْزَى * إِلَّ ابْتَِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اْلَعَْلى﴾)))، وهو مقام املقربني 
وَُّل  اْلَ ﴿هُوَ  بأنه  اليقني  مقام  إىل  واألرض  الساموات  ملكوت  إىل  بالنظر  يصلون  الذين 
اهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بُِكلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾)))، ﴿وَهُوَ عََلى ُكلِّ شَيْءٍ َقدِيرٌ﴾)))،  وَاْلَخِرُ وَالظَّ
وَاْلَرْضَ حَنِيًفا﴾)4) ويعبدونه ويدعونه  السَّمَاوَاتِ  الذي ﴿َفَطرَ  فيوجهون وجوههم إىل 
والفحشاء،  السوء  عنهم  اهلل  يرصف  خملصني  يصريوا  أن  وبعد  الدين،  له  خملصني 
فيصريون من املخلصني الذين يعجز الشيطان عن االستيالء عىل نفوسهم، قال: 

ْغِويَنَّهُمْ َأجْمَعِنيَ * إِلَّ عِبَادََك مِنْهُمُ الْمُْخَلصِنيَ﴾)5). ﴿َفِبعِزَّتِكَ َلُ
ثم بينت عليها السالم ما يتعلق بالقلوب من تضمينها بموصول هذه الكلمة، وهو 
وَاْلَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خََلقَ  مَنْ  سََألَْتهُمْ  ﴿وََلئِنْ  عليها،  الناس  اهلل  فطر  التي  الفطرة 
هُ﴾)6)، وما يتعلق باألفكار من إنارهتا بمعقول هذه الكلمة، فإنَّ األفكار التي  َليَُقوُلنَّ اللَّ
استنارت بمعقوهلا من حقيقة النفي واإلثبات خرجت من الظلامت إىل النور الذي قال 
هُ ُنورُ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض﴾)7)، فوصلت إىل مقام الشهود والشهادة، ﴿شَِهدَ  سبحانه ﴿اللَّ

))) سورة الليل: اآلية 9)و0).
))) سورة احلديد: اآلية ).

))) سورة املائدة: اآلية 0))؛ سورة هود: اآلية 4؛ سورة الروم: اآلية 55؛ سورة الشورى: اآلية 9؛ سورة احلديد: اآلية 
)؛ سورة التغابن: اآلية )؛ وسورة امللك: اآلية ).

)4) سورة األنعام: اآلية 79.
)5) سورة ص: اآلية )8.

)6) سورة لقامن: اآلية 5)؛ سورة الزمر: اآلية 8).
)7) سورة النور: اآلية 5).
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هُ َأنَّهُ َل إَِلهَ إِلَّ هُوَ وَالْمَلَئَِكُة وَُأوُلو الْعِْلِم﴾)))، شهدوا بأنَّه اإلله »املمتنع من األبصار  اللَّ
حد  له  ليس  ألنَّه  صفته«  األلسن  »ومن  واألوضاع،  األشكال  عن  قدوس  فهو  رؤيته« 
حمدود وال نعت موجود، »ومن األوهام كيفيته« فإنَّ املوهوم املصنوع للوهم ال يمكن أن 

يكون كيفية صانع الوهم، فال يعلم ما هو إال هو، وال كيف هو إال هو.)))

وقال املجليس يف بحار األنوار: »كلمة جعل اإلخالص تأويلها«: املراد باإلخالص 
الفاسدة، وعدم  واألغراض  الرياء  تعاىل، وعدم شوب  كلها خالصة هلل  األعامل  جعل 
بأنَّه  أيقن  التوحيد، ألنَّ من  تأويل كلمة  التوسل بغريه تعاىل يف يشء من األمور، فهذا 
العبادة غريه، وال  اخلالق واملدبر، وبأنَّه ال رشيك له يف اإلهلية فحق له أن ال يرشك يف 

يتوجه يف يشء من األمور إىل غريه.

»وضمن القلوب موصوهلا«.. هذه الفقرة حتتمل وجوهًا:

األول: أنَّ اهلل تعاىل ألزم وأوجب عىل القلوب ما تستلزمه هذه الكلمة من عدم تركبه 
تعاىل، وعدم زيادة صفاته الكاملية املوجودة وأشباه ذلك مما يؤول إىل التوحيد.

الثاين: أن يكون املعنى جعل ما يصل إليه العقل من تلك الكلمة مدرجًا يف القلوب 
مما أراهم من اآليات يف اآلفاق ويف أنفسهم، أو بام فطرهم عليه من التوحيد.

التوحيد  الوصول إىل منتهى دقايق كلمة  العقول  املعنى مل يكلف  الثالث: أن يكون 
وهو  مغزاها،  ورصيح  معناها،  بظاهر  باإلذعان  القلوب  عامة  كلف  إنامَّ  بل  وتأويلها، 

املراد باملوصول.

))) سورة آل عمران: اآلية 8).
))) منهاج الصاحلني ): 94) - 95).
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الرابع: أن يكون الضمري يف موصوهلا راجعًا إىل القلوب، أي مل يلزم القلوب إال ما 
يمكنها الوصول إليها من تأويل تلك الكلمة الطيبة، والدقايق املستنبطة منها أو مطلقها، 

ولوال التفكيك لكان أحسن الوجوه بعد الوجه األول، بل مطلقًا.)))

امل�سامني التوحيدية يف اأدعية الزهراء عليها ال�سالم 

عن  الناشئة  العبادة  هي  القيمة  ذات  احلقيقية  العبادة  أنَّ  والروايات  اآليات  يف  ورد 
املعرفة احلقيقية باملعبود. روى الربقي يف املحاسن عن اإلمام الصادق عليه السالم قال: 

»العامل عىل غري بصرية كالسائر عىل غري طريق، ال تزيده رسعُة السري إالّ ُبعدًا«.)))

ومن أفضل السبل للتعّرف عىل املعرفة التوحيدية الفاطمية التأمل يف كلامهتا يف أدعيتها 
ا تعرّب عن نوع نظرهتا إىل ذات البارئ تعاىل وصفاته. تأّمل  ومناجاهتا سالم اهلل عليها، ألهنَّ
يف القول املروي عنها عقيب الصالة اخلاصة بقضاء احلوائج، الذي تقول فيه »يا من ال 

ُيعلم كيف هو وحيث هو وقدرَته إالّ هو«))). 

وتشري الزهراء عليها السالم إىل أمر التوحيد األفعايل هلل تعاىل يف قالب احلمد، فتقول: 
»واحلمُد هلل الذي بنعمته بلغُت ما بلغُت من العلم به والعمل له والرغبة إليه والطاعة ألمره«.)4) 

وتقول يف شَأن عظمة اهلل وقدرته وسعة علمه ورمحته: 

ذي  سبحان  العظيم،  الباذخ  اجلالل  ذي  سبحان  املنيف،  الشامخ  العز  ذي  »ُسبحان 
امللك الفاخر القديم، سبحان َمن لبس البهجة واجلامل، سبحان َمن ترّدى بالنور والوقار، 

))) بحار األنوار 9): )5).
))) املحاسن ): 98).

))) مصباح املتهجد للشيخ الطويس: ص)0).
)4) فالح السائل: ص)7).
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سبحان َمن يرى أثر النمل يف الصفا، سبحان َمن يرى وقع الطري يف اهلواء، سبحان َمن 
هو هكذا ال هكذا غريه«))).

ولقد نالت الزهراء عليها السالم كامل اإلخالص يف عبادهتا وسلوكها هبذه النظرة التوحيدية، 
فلقد ورد يف احلديث »َمن أصعد إىل اهلل خالَص عبادته، أهبط اهللُ إليه أفضَل مصلحته«))).

الدرو�ض امل�ستخل�سة 

أنَّ  أي  السالم - هو اإلخالص.  الزهراء عليها  تقول  التوحيد وكنهه - كام  حقيقة 
وجود  يف  يتحقق  ومل  بالعمل  يقرتن  ومل  النظرية  مرحلته  يف  بقي  إذا  النظري  التوحيد 

اإلنسان، فإنَّه يف نظر اإلسالم ليس توحيدًا حقيقيًا!

تلك  وأسمى  السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  يقول  كام  ومراتب  درجات  وللتوحيد 
الدرجات وأفضلها هي درجة اإلخالص هلل تعاىل، وأسمى درجات اإلخالص هلل تعاىل 

نفُي الصفات عنه.

ويتحّقق جتّسد مفهوم كلمة )ال إله إال اهلل( حني تكون ذات اهلل تعاىل هي املترّصفة 
بشؤون اإلنسان يف مجيع اجلهات، وحني ال يكون لغري ذات اهلل تعاىل ترصف يف ذلك عىل 

اإلطالق، سواء يف مرحلة العقيدة أو مرحلة احلاكمية أو الترشيع أو الرتبية.

ويف حديث سلسلة الذهب الذي رواه اإلمام الرضا عليه السالم يف نيسابور إشارة إىل 
حقيقة مهمة يف أمر التوحيد، وهي أنَّ القول بإمامة اإلمام املعصوم من أهل البيت عليهم 

السالم رشط لتحقق التوحيد.

))) مصباح املتهجد: ص)0).
))) عدة الداعي: ص8)).











الف�صل الثامن ع�صر

الزهراء عليها ال�سالم اأُمنوذج 
الذاكرين وامل�سّبحني
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احلوراء الذاكرة امل�سّبحة

بَيْعٌ عَنْ ذِْكِر  ُتْلِهيِهمْ تِجَارَةٌ وََل  يقول سبحانه وتعاىل يف قرآنه الكريم: ﴿ِرجَاٌل َل 
هَ ذِْكرًا َكثِريًا * وَسَبِّحُوهُ  َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اْذُكرُوا اللَّ هِ﴾)))، ويقول تعاىل: ﴿يَا  اللَّ
بُْكرَةً وََأصِيلً﴾)))، ويقول تعاىل: ﴿اْذُكرُونِي َأْذُكرُْكمْ﴾)))، ويقول تعاىل: ﴿

وَمَنْ َأعْرَضَ عَنْ ذِْكِري َفِإنَّ َلهُ مَعِيشًَة َضنًْكا﴾)4).

ويقول أمري املؤمنني عليه السالم: »إنَّ اهلل سبحانه و تعاىل جعل الِذكر جالًء للقلوب، 
تسمع به بعد الوقرة، وُتبرص به بعد العشوة، وتنقاد به بعد املعاندة؛ وما برح هلل - عّزت 
بنور يقظة يف  آالؤه - عباٌد ناجاهم يف فِكرهم، وكّلمهم يف ذات عقوهلم، فاستصبحوا 

األسامع واألبصار واألفئدة«.)5)

ويقول عليه السالم يف الدعاء الذي رواه عنه كميل بن زياد: »أسألك بحّقك وُقدسك 
وأعظم صفاتك وأسامئك، أن جتعَل أوقايت يف الليل والنهار بِذكرك معمورة، وبخدمتك 
موصولة، وأعاميل عندك مقبولة، حتى تكون أعاميل وأورادي كلُّها ِوردًا واحدًا، وحايل يف 

خدمتك رسمدًا... واجعل لسان بِذكرك هلجًا، وقلبي بحّبك متّياًم«.

ويقول اإلمام زين العابدين يف الصحيفة السجادية:

»إهلي لوال الواجب من قبول أمرك لنّزهتك من ِذكري إياك، عىل أنَّ ِذكري لك بقدري 

))) سورة النور: اآلية 7).
))) سورة األحزاب: اآلية )4 و)4.

))) سورة البقرة: اآلية )5).
)4) سورةطه: اآلية 4)).

)5) هنج البالغة، اخلطبة 0)).
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البقدرك؛ وما عسى أن يبلغ مقداري حتى ُأجعل حماًل لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا 
جريان ِذكرك عىل ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزهيك وتسبيحك. إهلي فأهلمنا ِذكرك يف 
اخلالء واملالء، والليل والنهار، واإلعالن واإلرسار، ويف الرّساء والرّضاء؛ وآنسنا بالذكر 

اخلفّي، واستعملنا بالعمل الزكّي، والسعي املريّض؛ وجازنا بامليزان الويّف.

تطمئن  فال  املتباينة،  العقول  معرفتك مُجعت  الواهلة، وعىل  القلوب  بك هامت  إهلي 
مكان،  كّل  يف  املسبَّح  أنت  رؤياك.  عند  االَّ  النفوس  تسكن  وال  بذكراك،  إالَّ  القلوب 
واملعبود يف كل زمان، واملوجود يف كل أوان، واملدعّو بكل لسان، واملعّظم يف كل َجنان، 
وأستغفرك من كّل لّذة به غري ِذكرك، ومن كل راحة به غري ُأنسك، ومن كل رسور به غري 
َأيُّهَا الَّذِينَ  قربك، ومن كل شغل به غري طاعتك. إهلي! أنت قلَت وقولك احلق: ﴿يَا 
وقولك  وقلَت  وََأصِيلً﴾)))،  بُْكرَةً  وَسَبِّحُوهُ   * َكثِريًا  ذِْكرًا  هَ  اللَّ اْذُكرُوا  َآمَنُوا 
احلق: ﴿َفاْذُكرُونِي َأْذُكرُْكمْ﴾)))، فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا ترشيفًا 
لنا وتفخياًم وإعظامًا، وها نحن ذاكروك كام أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا، يا ذاكر الذاكرين 

ويا أرحم الرامحني«.)))

ويقول اإلمام الّصادق عليه الّسالم: »ما من يشء إالَّ وله حّد ينتهي إليه إالَّ الّذكر، 
فإّن اهلل مل يرض منه بالقليل ومل جيعل له حّدًا ينتهي إليه«، ثّم تال: ﴿يا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

اْذُكرُوا اهلل ذِْكرًا َكثِريًا﴾.

قال: »وكان أيب كثري الّذكر، لقد كنت أميش معه وإِّنه ليذكر اهلل، وآكل معه الطَّعام 

))) سورة األحزاب: اآلية )4 و)4.
))) سورة البقرة: اآلية )5).

))) الصحيفة السجادية، مناجاة الذاكرين.
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وإِّنه ليذكر اهلل، ولقد كان حيّدث القوم وما شغله ذلك عن ذكر اهلل، وكنت أرى لسانه 
الزقًا بحنكه يقول: ال إله إالَّ اهلل«))).

ما الذي ُيتصّور من حوراء إنسية كانت يف حّقة حتت ساق العرش، طعاُمها التسبيح 
والتقديس والتهليل والتحميد؟ ما املتصّور من خملوقة نورانّية خلع خالُقها عليها رداًء 
الرؤوم  األُمَّ  بمثابة  واملرسلني  األنبياء  خاتم  ألبيها  لتكون  األرض  إىل  وأهبطها  برشيًا 
العطوف، ولبعلها خاتم األوصياء سندًا وردءًا، وألئمة أهل البيت عليهم السالم حّجة، 

ولنساء العاملني أسوة، ولنساء أهل اجلنة سّيدة!! 

لقد استقت سيدة النساء - كام يف رواية املجليس - يف بيت عيل أمري املؤمنني بالقربة 
حّتى أّثر يف صدرها، وطحنت بالّرحى بيدهيا الدمثتني حّتى جملتا، وكسحت البيت حّتى 
رضر  ذلك  من  فأصاهبا  ثياهبا،  دكنت  حّتى  القدر  حتت  النار  وأوقدت  ثياهبا،  اغرّبت 
شديد، فقال هلا أمري املؤمنني: »لو أتيت أباك فسألته خادمًا يكفيك حّر ما أنت فيه من هذا 
النبي صىل اهلل عليه وآله، فوجدت عنده حّداثًا، فاستحت فانرصفت.  فأتت  العمل«! 
فعلم النبّي صىل اهلل عليه وآله أهّنا جاءت حلاجة؛ فغدا عليها، وهي مع بعلها يف لفاعهام، 
فقال: »السالم عليكم«. فسكتا واستحييا ملكاهنام، ثم كرر سالمه ثالثًا حتى خشيا إْن مل 
»يا  له، فجلس عند رأسيهام، فقال:  فأذنا  يرّدا عليه أن ينرصف، وقد كان يفعل ذلك، 

فاطمة! ما كانت حاجتك أمس عند حمّمد«؟ 

قال أمري املؤمنني عليه السالم: »فأخرجُت رأيس، فقلت: أنا واهلل ُأخربك يا رسول اهلل! 
إّنا استقت بالقربة حّتى أّثر يف صدرها، وجّرت بالّرحى حّتى جملت يداها، وكسحت 
البيت حّتى اغرّبت ثياهبا، وأوقدت حتت القدر حّتى دكنت ثياهبا، فقلُت هلا: لو أتيِت 

))) هداية األمة إىل أحكام األئمة للحر العاميل ): 5)) / ح8)8.
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أباك فسألته خادمًا يكفيك حّر ما أنت فيه من هذا العمل«. 

ثالثًا  فسّبحا  منامكام:  أخذمتا  إذا  اخلادم؟  من  لكام  خري  هو  ما  ُأعّلمكام  »أفال  قال: 
وثالثني، وامحدا ثالثًا وثالثني، وكرّبا أربعًا وثالثني«. 

فأخرجت الزهراء عليها السالم رأسها، فقالت: »رضيُت عن اهلل ورسوله، رضيُت 
عن اهلل ورسوله، رضيُت عن اهلل ورسوله«))).

إنَّه لو كان هناك يشء أفضل عند اهلل تعاىل  البيت عليهم السالم  لقد قال أئمة أهل 
من تسبيح الزهراء لنحله رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ابنته احلبيبة فاطمة الطاهرة عليها 
السالم؛ ذلك التسبيح الذي َمن لزمه كان مع السعداء دون األشقياء، ومن فعله كان ممّن 

ذكر اهلل تعاىل ِذكرًا كثريًا.

كان  الذي  الشاق  العمل  عىل  ُتعينها  خادمًا  النساء  سيدة  تطلب  أن  يعني  الذي  ما 
يهدها ويدمي يدهيا ويؤثر يف صدرها ويسبب هلا الرضر الشديد، فيعّلمها نبي الرمحة 
تسبيحات خّلدها الدهر باسم )تسبيح الزهراء عليها السالم(، فتفرح وتقّر عينها حتى 

تكرر ثالثًا: »رضيُت عن اهلل ورسوله«!!

التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد يوم أن  لقد كان طعام هذه احلوراء اإلنسية 
كانت مصونة يف حّقة حتت ساق العرش، وأحرى أن يمنحها التسبيُح قوة روحية كبرية 

ُتعينها عىل مشاق الدنيا وتنسيها الرضر واألذى.

من  املصنوعة  سبحتها  بيدها  تدير  وتسّبح  تكرّب  حني  الّسالم  عليها  الزهراء  وكانت 
خيط صوف مفّتل معقود عليه عدد التكبريات حتى ُقتل أسد اهلل محزة بن عبد املطلب، 

))) بحار األنوار )4: )8/ح5؛ و76: )9) /ح6. 
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الّسالم،  عليه  احلسني  ُقتل  فلام  الناس.  فاستعملها  التسابيح  تربته وعملت  فاستعملت 
ُعدل باألمر إليه، فاستعملوا تربته ملا فيها من الفضل واملزّية.

ما ُعبد اهلل ب�سيء من التمجيد اأف�سل من ت�سبيح فاطمة

تسبيح الزهراء عليها السالم من النعم اإلهلّية التي يهل أكثر الناس قدرها، وينطوي 
أنَّه ما ُعبد اهلل  الباقر عليه السالم  عىل أرسار ال يعرفها إال أهلها! تكفينا شهادة اإلمام 
الكنز  السالم!! هل عرفنا قدر هذا  فاطمة عليها  تسبيح  أفضل من  التمجيد  بيشء من 
الذي ُنديره بني أصابعنا دون أن نتأّمل يف مكنونه؟! وهل دار يف خلدنا مدى النعمة التي 
أنعم اهلل هبا علينا حني يرّس لنا عبادته بأفضل صور العبادة املتصّورة هبذا الِذكر اليسري يف 

اللسان، العظيم لدى مالئكة الرمحن! 

روى الكليني يف الكايف عن أيب جعفر عليه السالم قال: »ما ُعبد اهلل بيشء من التمجيد 
أفضل من تسبيح فاطمة عليها السالم، ولو كان يشء أفضل منه لنحله رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وآله فاطمة«))).

طعام الزهراء يوم كانت حتت �ساق العر�ض: الت�سبيح والتقدي�ض والتهليل 
والتحميد 

رّصح الصادق املصّدق املّرة تلو املّرة أنَّ أهل البيت عليهم السالم ال ُيقاس هبم أحد 
من الناس. وقد حتدثنا يف مطلع الكتاب عن والدة الزهراء عليها السالم وبدء خلقتها 
الزهراء  القادم بعض الصحابة يعرس عليه تصّور حقيقة أنَّ  النورّية، ونجد يف احلديث 

))) الكايف للكليني ): )4).
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عليها السالم كانت نورًا خلقه اهلل تعاىل قبل أن خيلق الساموات واألرض، كام يعرس عليه 
ا حوراء إنسّية! ويف الزيارة اجلامعة تقرير حلقيقة خلق أهل البيت عليهم السالم  تصّور أهنَّ
أنَّ أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطُهرْت، بعُضها من بعض،  )أشهُد... 
خلقكم أنوارًا فجعلكم بعرشه حُمدقني، حتى مّن علينا بكم، فجعلكم اهلل يف ُبيوت أذن 
به من واليتكم طيبًا  فيها اسُمه، وجعل صالتنا عليكم وما خّصنا  ُترفع وُيذكر  اهللُ أن 
بفضلكم،  مسلمني  عنده  فكنا  لذنوبنا،  وكّفارة  لنا،  وتزكية  ألنفسنا،  وطهارة  خللقنا، 
ومعروفني بتصديقنا إياكم، فبلغ اهلل بكم أرشف حمل املكرمني، وأعىل منازل املقربني، 
يسبقه  فائق، وال  يفوقه  يلحقه الحق، وال  املرسلني، حيث ال  أوصياء  وأرفع درجات 

سابق، وال يطمع يف إدراكه طامع())). 

روى الشيخ الصدوق يف معاين األخبار بإسناده عن سدير الصرييف، عن أيب عبد اهلل، 
عن آبائه عليهم السالم قال: »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: خلق نور فاطمة عليها 
السالم قبل أن خيلق األرض والسامء، فقال بعض الناس: يا نبي اهلل فليست هي إنسية؟ 
فقال: فاطمة حوراء إنسية. قالوا: يا نبي اهلل وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها اهلل عز 
وجل من نوره قبل أن خيلق آدم إذ كانت األرواح، فلام خلق اهلل عز وجل آدم عرضت عىل 
آدم. قيل: يا نبي اهلل وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت يف حّقة حتت ساق العرش، قالوا: يا 
نبي اهلل فام كان طعامها؟ قال: التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد، فلام خلق اهلل عز 
وجل آدم وأخرجني من صلبه وأحب اهلل عز وجل أن خيرجها من صلبي جعلها تفاحة 
يف اجلنة وأتان هبا جربئيل عليه السالم فقال يل: السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته يا حممد! 
قلت: وعليك السالم ورمحة اهلل حبيبي جربئيل، فقال: يا حممد إنَّ ربك يقرئك السالم 

))) من ال حيرضه الفقيه ): ))6.
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قلت: منه السالم وإليه يعود السالم قال: يا حممد إنَّ هذه تفاحة أهداها اهلل عز وجل إليك 
من اجلنة. فأخذهتا وضممتها إىل صدري، قال: يا حممد يقول اهلل جل جالله كلها ففلقتها 
فرأيت نورًا ساطعًا وفزعت منه فقال: يا حممد ما لك ال تأكل؟! ُكلها وال ختف فإنَّ ذلك 
النور للمنصورة يف السامء وهي يف األرض فاطمة. قلت: حبيبي جربئيل، ومل سميت يف 
ا فطمت شيعتها  السامء املنصورة ويف األرض فاطمة؟ قال: سميت يف األرض فاطمة ألنَّ
من النار وفطم أعداؤها عن حبها، وهي يف السامء املنصورة وذلك قول اهلل عز وجل 

﴿ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهلل ينصر من يشاء﴾))) يعني نرص فاطمة ملحبيها«))).

كيف عّلم ر�سول اهلل ابنته الت�سبيح املعروف با�سمها

أصاب الزهراء عليها السالم نصٌب ورّض كبري جّراء عملها الشاق يف البيت، وصُعب 
عليها اجلمع بني العناية باألطفال ورعايتهم وتلبية متطّلبات البيت الذي مل يكن فيه من 
مستلزمات املعيشة إال اليشء اليسري كام أسلفنا، فلجأت الزهراء إىل األب الرحيم تسأله 
أن خيدمها خادمًا من السبي الذي حصل عليه املسلمون حديثًا. وكان رّد النبي صىل اهلل 
عليه وآله متناسبًا مع شّدة حمّبته لرحيانته من الدنيا، فقد خرّيها بني أن تتار هي أو خيتار 
هو. خرّيها بني أن تتار اخلادم، أو ما هو خرٌي من اخلادم. مل خيرب النبي صىل اهلل عليه وآله 
أنَّه  أدركا  السالم  عليهام  وبعلها  الزهراء  لكّن  اخلادم«،  من  »خرٌي  بقوله  يقصد  عاّم  ابنته 
يقصد أمرًا معنويًا عظياًم. وهكذا اختارت الزهراء عليها السالم أن تتسامى عن رغبات 
البدن، وتتناسى تعبها ونصبها، ألنَّ النفوس الكبرية واألرواح العظيمة ُتتعب األبدان يف 

مسريها إىل األهداف السامية:

))) سورة الروم: اآلية 4.
))) معاين األخبار: ص97)، /ح)5، باب معاين نوادر املعاين؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 4 - 5.
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كـــبـــارًا الـــنـــفـــوُس  كـــانـــت  ــاُموإذا  ــسـ األجـ ــا  ــ ــراده ــ ُم يف  ــْت  ــب ــع ت

روي عن عيل عليه الّسالم، قال: »أتانا النبي صىّل اهلل عليه وآله ذات ليلة حتى وضع 
قدمه بيني وبني فاطمة عليها الّسالم، فعّلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا؛ ثالثًا وثالثني 
»فام  الّسالم:  عليه  عيل  قال  تكبرية«.  وثالثني  وأربعًا  حتميدة،  وثالثني  وثالثًا  تسبيحة، 

تركتها بعد«. فقال له رجل: وال ليلة صفني؟ قال: »وال ليلة صفني«))).

وعن عيل عليه الّسالم )يف حديث(:... »ثم قام رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله لينرصف، 
فقالت له فاطمة عليها الّسالم: يا أبة، ال طاقة يل بخدمة البيت، فأخدمني خادمًا خيدمني 
وُيعينني عىل أمر البيت. فقال هلا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا فاطمة، أيام أحب إليك، 
خادم أو خري من اخلادم؟« فقال عيل عليه الّسالم: »فقلت: قويل خري من اخلادم. فقالت: 
يا أبه، خري من اخلادم. فقال هلا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: تكرّبين اهلل يف كل يوم أربعًا 
مائة  فذلك  مرة.  ثالثًا وثالثني  مرة، وتسّبحينه  ثالثًا وثالثني  تكبرية، وحتمدينه  وثالثني 
باللسان وألف حسنة يف امليزان. يا فاطمة، إنَّك إن قلتها يف صبيحة كّل يوم كفاك اهلل ما 

أمّهك من أمر الدنيا واآلخرة«))).

ر�سول اهلل يعّلم الزهراء خم�ض كلمات تعلمها من جربئيل

البطون  طعام  فام  والتمجيد،  والتحميد  التسبيح  النورانيني  املالئكة  طعام  كان  إذا 
الغرثى؟ هل يسكن أمل اجلوع فيها بالتسبيح والتمجيد؟ لقد أصابت بيت عيّل عليه السالم 
خصاصة وشّدة، ففزعوا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فأخربهم - ويا عجبًا - أنَّه 
مل يقبس يف بيت من بيوت آل حممد نار من ثالثني يومًا! ثّم خرّيها بني أن يعطيها مخس 

))) مسند أمحد ): 44)؛ مسند أيب يعىل ): 7)).
))) املناقب للخوارزمي: ص )4) /ح 64)؛ بحار األنوار )4: 4)) /ح )) عن كشف الغمة.
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أعنز - وكان قد جاءته أعنز حديثًا - وبني أن يعّلمها مخس كلامت عّلمهن إّياها جربئيل 
عليه السالم. فاختارت الذاكرُة تعّلم كلامت الذكر، ونقلتها إلينا، لنتعّلم أّن طعام الروح 

وغذاءها أقوُم للروح والبدن من طعام األبدان!

أخرج الزرندي احلنفي عن سويد بن غفالة قال: أصابت عليًا خصاصة فقال لفاطمة: 
»لو أتيِت النبي صىل اهلل عليه وآله فسألتيه«؛ فأتته وكانت عنده أم أيمن فدّقت الباب، 
فقال النبي صىل اهلل عليه وآله ألم أيمن: »هذا الدق فاطمة ولقد أتتنا يف ساعة ما عودتنا 

أن تأتينا يف مثلها، فقومي فافتحي هلا الباب«. 

تأتينا  أن  ما عّودتنا  أتيِت يف ساعة  لقد  فاطمة،  »يا  فقال:  الباب،  هلا  ففتحت  قالت: 
التسبيح والتحميد والتمجيد،  املالئكة طعامها  »يا رسول اهلل! هذه  فقالت:  مثلها«!  يف 
فام طعامنا«؟ قال: »والذي بعثني باحلق ما اقبس يف آل حممد نار منذ ثالثني يومًا، ولقد 
أتتنا أعنز، فان شئِت أمرنا لك بخمسة أعنز، وإن شئِت عّلمتك مخس كلامت عّلمنيهن 

جربيل عليه السالم«. فقالت: »بل عّلمني اخلمس الكلامت«. 

فقال فقويل: »يا أّول األولني، ويا آخر اآلخرين، وياذا القوة املتني، ويا راحم املساكني، 
ويا أرحم الرامحني«. قالت: فانرصفت حتى دخلت عىل عيل فقال: »ما ورائك«؟ قالت: 

»ذهبُت من عندك إىل الدنيا وأتيتك باآلخرة«. فقال: »خري أيامك خري أيامك«.)))

م�سبحة الزهراء وا�ستخدام الرتبة احل�سينية

اهلل  الرسل صىل  أبوها خاتم  إياه  الذي علمها  التسبيح  إىل  الرسول  بضعُة  سارعت 
عليه وآله، فعملت لنفسها سبحة من صوف مفتول عقدت عليه عقدًا بعدد التكبريات، 

))) نظم درر السمطني للزرندي: ص)9).
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وكانت تدير مسبحتها بيدها حتى اشتهرت باسمها عليها السالم وصار اسمها )تسبيحة 
الزهراء(، وسيأيت أنَّ هذا التسبيح من الذكر الكثري الذي أمر به اهلل تعاىل عباده املؤمنني.

كانت  الّسالم  عليها  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  »إنَّ  قال:  الّسالم،  عليه  الصادق  عن 
سبحتها من خيط صوف مفّتل معقود عليه عدد التكبريات، وكانت عليها الّسالم تديرها 
بيدها تكرّب وتسّبح حتى ُقتل محزة بن عبد املطلب. فاستعملت تربته وُعملت التسابيح 
فاستعملها الناس. فلام ُقتل احلسني عليه الّسالم، ُعدل باألمر إليه، فاستعملوا تربته ملا فيه 

من الفضل واملزّية«))).

الإمام ال�سادق ُي�سئل عن ت�سبيحة الزهراء في�سّبح بها

أهل البيت عليهم السالم آتاهم اهلل تعاىل احلكمة، وأمرهم باملوعظة احلسنة. ولذلك 
االعتبار  بنظر  ويأخذون  بالسائل،  الرفق  طرق  ينتهجون  لشيعتهم  تعليمهم  يف  نراهم 

مستواه العلمّي، وينتجون الطرق األبلغ يف النفس، واألكثر تأثريًا.

ونالحظ يف هذا املجال أنَّ اإلمام الصادق عليه السالم - يف الرواية التالية - ُيسأل 
عن تسبيح فاطمة عليها السالم، فيقوم بتعليم السائل بطريقة عملّية، بأن يسّبح بنفسه 
تسبيح فاطمة عليها السالم، وكان يكفيه عليه السالم أن يذكر له عدد التسبيحات فقط، 
لكننا نراه عليه السالم يسّبح هبا ملا يعلمه من فضلها عند اهلل تعاىل، ولكون التعليم العميّل 

أبلغ يف النفس.

روى حممـد بـن عذافـر قـال: دخلـت مع أيب عـىل أيب عبـد اهلل عليه السـالم فسـأله 
عـن تسـبيح فاطمـة عليها السـالم فقـال »)اهلل أكرب( حتـى عّد أربعـًا وثالثني مـرة، ثم 

))) املزار الكبري )ص 9))(؛ مكارم األخالق )ص 6))).
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قـال )احلمـد هلل( حتى بلغ سـبعًا وسـتني، ثم قـال )سـبحان اهلل( حتى بلغ مائـة حُيصيها 
مائة بيـده مجلة واحـدة«))).

ما ُعبد اهلل ب�سيء اأف�سل من ت�سبيح الزهراء عليها ال�سالم

تسبيح الزهراء عليها السالم نِحلة نحلها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بضعته فاطمة 
بأنَّه لو كان هناك أفضل من تسبيح فاطمة، لنحله  الباقر  عليها السالم، ويشهد اإلمام 
رسول اهلل فاطمة عليها السالم لفرط حمّبته هلا، وملنزلتها الكبرية يف قلبه صىل اهلل عليه 
وآله، ويؤّكد اإلمام عليه السالم بأنَّ اهلل تعاىل مل ُيعبد بيشء أفضل من تسبيح فاطمة عليها 

السالم، ولذلك فّضله عليه السالم عىل صالة ألف ركعة.

عـن أيب جعفـر عليـه السـالم قـال: »مـا ُعبـد اهلل بـيشء أفضل مـن تسـبيح الزهراء 
عليهـا السـالم، ولـو كان يشء أفضـل منه لنحله رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه فاطمة 

السـالم«))).  عليها 

وكان يقول: »تسبيح فاطمة عليها السالم يف كل يوم ُدبر كل صالة أحّب إيل من صالة 
ألف ركعة يف كل يوم«))).

»من سبح تسبيح  أبو عبد اهلل عليه السالم:  وروي عن عبد اهلل بن سنان قال: قال 
فاطمة عليها السالم قبل أن يثني رجليه - أي يعطفهام و يميلهام عن حالة التشهد - من 

صالة الفريضة ُغفر له، ويبدأ بالتكبري«)4). 

))) املعترب - املحقق احليل )): 49)).
))) هتذيب األحكام للطويس )): 05) /ح66)).

))) هتذيب األحكام )): 05) /ح67)).
)4) عوايل اللئايل 4: 5)).
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ويف الصحيح عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »من سَبح اهلل يف ُدبر الفريضة تسبيح 
فاطمة املائة مّرة، وأتبعها بـ)ال إله إالَّ اهلل(، غفر اهلل له«))).

الأئمة ياأمرون �سبيانهم بت�سبيح فاطمة عليها ال�سالم

م  ينّبهنا أهل البيت عليهم السالم إىل أمهية تسبيح الزهراء عليها السالم، وخيربوننا أهنَّ
يأمرون صبياهنم هبذا التسبيح كام يأمروهنم بالصالة التي هي عمود الدين! أمل خُيربونا 
ا من مصاديق الذكر  أنَّه مل ُيعبد اهلل بيشء مثل تسبيح فاطمة عليها السالم؟! أمل خيربونا أهنَّ

الكثري؟! أمل خيربونا أنَّه مل يلزم التسبيح عبٌد ويداوم عليه ثم يصيبه شقاء؟!

روى الشيخ الطويس بإسناده عن أيب هارون املكفوف عن أيب عبد اهلل عليه السالم 
بالصالة،  نأمرهم  كام  السالم  عليها  فاطمة  بتسبيح  صبياننا  نأمر  ا  إنَّ هارون  أبا  »يا  قال: 

فالزمه فإنَّه مل يلزمه عبد فشقي«))).

ت�سبيح الزهراء عليها ال�سالم من م�ساديق الذكر الكثري

أمر اهلل تعاىل عباده أن يذكروه، ووعدهم عليه أن يذكرهم؛ قال تعاىل ﴿َفاْذُكرُونِي 
تعاىل عىل  اهلل  نِعم  أعظم  من  وإنَّ  تَْكُفرُوِن﴾))).  وََل  لِي  وَاشُْكرُوا  َأْذُكرُْكمْ 
العبد أن يأذن له بأن يري ِذكره عىل لسانه، وأن يكون وجوده املمكن حماًل لتقديس اهلل 
تعاىل واجب الوجود. وقد أخربنا أهُل البيت عليهم السالم أنَّ من مصاديق الذكر الكثري 
تسبيح موالتنا الزهراء عليها السالم. وال شّك يف أنَّ من ذكَر اهلل تعاىل كثريًا وذكره اهلل 

تعاىل كثريًا كان موضعًا لرمحة اهلل ورعايته ولطفه، وتلك سعادة ما فوقها سعادة. 

))) املصدر نفسه.
))) هتذيب األحكام )): 05) /ح65)).

))) سورة البقرة: اآلية )5).
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يـروي الـكايف عـن زرارة بـن أعـني، عـن أيب عبـد اهلل عليـه السـالم قال: »تسـبيح 
فاطمـة الزهـراء عليها السـالم مـن الذكر الكثري الـذي قال اهلل عز وجـل«: ﴿اْذُكـرُوا 

ـهَ ذِْكـرًا َكثِـريًا﴾))). اللَّ

هَ ذِْكرًا  وسئل عليه السالم عن قول اهلل عز وجل: ﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اْذُكرُوا اللَّ
َكثِريًا﴾ ما حّد هذا الذكر؟ فقال: »من سّبح يف عقب كل فريضة تسبيح الزهراء فاطمة 

صلوات اهلل عليها وآهلا، فقد ذكر اهلل ذكرًا كثريًا«))). 

أخـرج الطـربيس يف جممـع البيـان عـن زرارة ومحـران ابنـي أعـني، عـن أيب عبد اهلل 
عليـه السـالم قـال: »َمن سـّبح تسـبيح فاطمة عليها السـالم فقد ذكـر اهلل ِذكـرًا كثريًا«. 
ومنـه: عـن أيب عبـد اهلل عليـه السـالم قـال: »مـن بـات عـىل تسـبيح فاطمـة كان مـن 

الذاكريـن اهلل كثـريًا والذاكـرات«))).

من �سّبح ت�سبيح الزهراء ثم ا�ستغفر ُغفر له 

ُيذنب العبُد فيتكّدر قلُبه ويتنّغص َعيشه حّتى يؤوب إىل رّبه ويستغفر من ذنبه. و»إنَّ 
ّمن ُأعطي االستغفار مل حُيرم املغفرة«)4) عىل حّد تعبري أمري املؤمنني عليه السالم، وما عّلم 
اهللُ العباد االستغفار إالَّ وهو يريد أن يغفر هلم، قال تعاىل ﴿وَمَنْ يَعْمَْل سُوءًا َأوْ يَْظلِمْ نَْفسَهُ 
هَ َغُفورًا رَحِيمًا﴾)5). وقد ورد يف احلديث »إنَّ للقلوب صدأ كصدأ  هَ يَِجدِ اللَّ ُثمَّ يَسَْتْغفِِر اللَّ

))) الكايف - الشيخ الكليني ): 500.
))) املقنعة - الشيخ املفيد:ص 40).

))) تفسري جممع البيان 8: 59)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )8: 5)).
)4) هنج البالغة، مجع حممد عبدة 4: ))، خطب اإلمام عيل عليه السالم.

)5) سورة النساء: اآلية 0)).
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مصاديق  من  عليها  الزهراء  تسبيح  أنَّ  ذكرنا  وقد  باالستغفار«))).  فاجلوها  النحاس، 
الروايات  وتتحّدث  العبد.  ذكره  إذا  يذكره  أن  العبد  تعاىل وعد  اهلل  وأنَّ  الكثري،  الذكر 
باالستغفار، كان مدعاة ملغفرة اهلل  ُأتبع  إذا  السالم  الزهراء عليها  أنَّ تسبيح  التالية عن 

ومرضاته، وكان مطردة للشيطان وقمعًا له.

روى الصدوق يف ثواب األعامل عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه السالم قال: 
»َمن سّبح تسبيح الزهراء عليها السالم ثم استغفر ُغفر له، وهي مائة باللسان، وألف يف 

امليزان، وتطرد الشيطان، وُتريض الرمحن«))).

روى الشيخ الطويس بإسناده عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »من سّبح اهلل يف دبر 
الفريضة تسبيح فاطمة عليها السالم املائة وأتبعها بـ)ال إله إالَّ اهلل( َغفر اهلل له«))).

وروى احلمريي يف قرب اإلسناد عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السالم 
»من سّبح تسبيح فاطمة عليها السالم قبل أن يثني رجليه بعد انرصافه من صالة  قال: 
الغداة ُغفر له، ويبدأ بالتكبري«؛ ثم قال أبو عبد اهلل عليه السالم حلمزة بن محران: »حسُبك 

هبا يا محزة«)4).

الثواب العظيم لت�سبيح الزهراء عليها ال�سالم

من  جمردة  الصلوات  اخلمس  ُأصل  »ألن  قال:  أنَّه  السالم  عليه  الصادق  عن  روي 
من  إيل  أحّب  السالم  عليها  الزهراء  تسبيح  منها  فريضة  كل  عقب  يف  وُأسّبح  نوافلها، 

))) بحار األنوار 74: )7).
))) ثواب األعامل: ص)6)؛ بحار األنوار )8: ))).

))) هتذيب األحكام - الشيخ الطويس ): 05).
)4) بحار األنوار )8: 8))؛ وسائل الشيعة 6: )44.
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أن ُأصّل يف اليوم والليلة ألف ركعة، ال ُأسّبح فيام بينها تسبيح فاطمة عليها السالم«))).

ت�سبيح الزهراء عالج لثقل ال�سمع

ُأذين.  ثقاًل يف  إليه  قال: شكوُت  السالم  الصادق عليه  اإلمام  وعن بعض أصحاب 
فقال عليه السالم: »عليك بتسبيح فاطمة عليها السالم«))).

مشكاة األنوار: قال: دخل رجل عىل أيب عبد اهلل وكّلمه فلم يسمع كالم أيب عبد اهلل 
عليه السالم وشكا إليه ثقاًل يف أذنيه، فقال له: »ما يمنعك - أو أين أنت - من تسبيح 
أربعًا  اهلل  »تكرّب  فقال:  فاطمة؟  تسبيح  فداك، وما  قال: ُجعلت  السالم«؟  فاطمة عليها 
وثالثني، وحتمد اهلل ثالثًا وثالثني، وتسّبح اهلل ثالثًا وثالثني متام املائة«، قال: »فام فعلت 

ذلك إالَّ يسريًا حتى أذهب عني ما كنت أجده«))).

))) املقنعة - الشيخ املفيد: ص 40).
))) الدعوات - قطب الدين الراوندي: ص 97).

))) مشكاة األنوار: ص)48؛ بحار األنوار )8: 4)) - 5)).
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الدرو�ض امل�ستخل�سة 

من أعظم النعم التي أنعم البارئ هبا عىل خلقه - كام يقول أئمة أهل البيت عليهم 
السالم - إنَّه تعاىل أذن هلم بإجراء ِذكره عىل ألسنتهم، وأنَّه تعاىل جعل عباده حماًل لتنزهيه 
روحية  قوة  والتسبيح  الذكر  أنَّ  السالم  عليها  الذاكرة  الزهراء  عّلمتنا  ولقد  وتقديسه. 

كبرية ُتعني املؤمن عىل مشاق الدنيا وتنسيه الرضر واألذى.

مل تقعد أعامل البيت الكثرية الشاقة الزهراء الذاكرة عليها السالم عن تسبيح خالقها 
يف  تقوم  كانت  ا  وأهنَّ صالهتا  يف  تنهج  كانت  ا  أهنَّ سابقًا  أوردنا  وقد  وعبادته،  وذكره 
حمراهبا حتى تتورم قدماها. ووجدنا بضعة رسول اهلل تشتكي ألبيها حاهلا، لكنَّه خرّيها 
بني أمرين: أحدمها دنيوي )أن يعطيها خادمًا( واآلخر ُأخروي )أن يعّلمها التسبيح(، 
ا تبتهج وتفرح هبذا الذكر فتكرر ثالثًا »رضيُت  فاختارت األمر األُخروي وشاهدنا أهنَّ
عن اهلل ورسوله«. ونالحظ يف هذا املجال التفضيل الذي أبدته الزهراء لأُلمور األُخروية 
مقابل األُمور الدنيوية، وكيف استجابت ألبيها صىل اهلل عليه وآله - وهي بضعة منه - 
حني خرّيها بني اخلادم وخري من اخلادم، فاختارت خريًا من اخلادم مع حاجتها الشديدة 
ا مل تقصد أباها إالَّ من أجل ذلك اخلادم الذي كانت يف أمّس  إىل ذلك اخلادم، ومع أهنَّ

احلاجة إليه. 

كم شخصًا منّا خيرّي بني األمر املعنوّي واملادّي فيختار املعنوّي مع حاجته املاّسة لذلك 
ويرّس  يبتهج  بل  تامة،  قناعة  عن  املعنوي  األمر  خيتار  منا  شخصًا  وكم  املادي؟!  األمر 

بحصوله عليه؟ 



الف�صل التا�صع ع�صر

دعاء الزهراء عليها ال�سالم 
وال�سحيفة الفاطمية
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اأدعية الزهراء عليها ال�سالم

الدعاء - كام يف احلديث الرشيف - هو مّخ العبادة، وهو تعبري عن التجاء العبد إىل 
خالقه وإحساسه بالعبودية له. يرفع العبد يديه بالدعاء ليقول خلالقه إنَّه ضعيف وملتجىء 
إىل رّبه ومدّبره، وليقول بأنَّه مترّبىء من حوله وقّوته، معتمد عىل حول اهلل وقوته. واإلنكار 
لرضورة الدعاء بمثابة االستقالل عن اهلل تعاىل واالستغناء عنه واالستكبار أمام عظمته. 
﴿ادْعُونِي  ويقول  دُعَاؤُُكمْ﴾)))؛  َلوَْل  رَبِّي  بُِكمْ  يَعْبَُأ  مَا  ﴿ُقْل  وتعاىل  تبارك  اهلل  يقول 
َأسَْتِجبْ َلُكمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسَْتْكِبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُُلونَ جَهَنَّمَ دَاخِِرينَ﴾))). 

إنَّ هذه العالقة العجيبة بني العبد ومواله قد جعل اهلل تعاىل - بمنّه وتفّضله وكرمه - 
مفتاحها بيد العبد!! يكفيه أن يرفع يديه إىل خالقه ويستحرض يف قرارة نفسه أنَّه عبد فقري 
حمتاج، ويستمطر - بدعاء يلفظه قلُبه قبل شفتيه - شآبيب رمحته وإحسانه، لينهال عليه 
فيض الرمحة اإلهلية من رّب غنّي ال تنفد خزائنُه وال تزيده كثرة العطاء إالَّ جودًا وكرمًا! 
وحسُبه أن يستغني عن خالقه فُيعرض عن دعائه فيعّد ذلك استكبارًا عن عبادته تعاىل، 

ويكون ممّن هّدده جّبار الساموات واألرض أنَّه سيدخل جهنّم داخرًا صاغرًا ذلياًل. 

ولقد ُسئل اإلمام الصادق عليه السالم عن رجلني دخال املسجد مجيعًا، فكان أحدمها 
أكثر صالة واآلخر أكثر دعاًء، أهّيام أفضل؟ فقال عليه السالم: »أكثرمها دعاًء؛ أما تسمع 
قول اهلل تعاىل« ﴿ادْعُونِي َأسَْتِجبْ َلُكمْ﴾؟ كام روي عن اإلمام الباقر عليه السالم يف 

هذه اآلية، قال: »هو الدعاء«!)))

))) سورة الفرقان: اآلية 77.
))) سورة غافر: اآلية 60.

))) تفسري جممع البيان 8: )45.
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أثر عنها  الدعاء، فقد  البتول عليها السالم حضور فاعل يف جمال  للزهراء  وقد كان 
سالم اهلل عليها أدعية كثرية كانت تواظب عليها، وأدعية عّلمتها لشيعتها هبا. وقد أوردنا 

يف هذا الفصل نامذج من تلك األدعية.

دعاء الزهراء عليها ال�سالم اإذا طلع هالل �سهر رم�سان 
روى الشيخ الصدوق بإسناده عن احلسن بن عيل اخلزاز،عن اإلمام الرضا عليه السالم 
ضمن حديث قال: »معارش شيعتي إذا طلع هالل شهر رمضان فال تشريوا إليه باألصابع، 
ولكن استقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم إىل السامء، وخاطبوا اهلالل وقولوا: رّبنا ورّبك اهلل 
رّب العاملني، اللهّم اجعله علينا هالالً مباركًا، ووّفقنا لصيام شهر رمضان، وسّلمنا فيه، 

وتسّلمنا منه يف يرس وعافية، واستعملنا فيه بطاعتك، إنَّك عىل كّل يشء قدير«. 
ثـم قـال عليه السـالم: »ولقد كانت فاطمة سـيدة نسـاء العاملني عليها السـالم تقول 
ذلـك سـنة، فإذا طلع هالل شـهر رمضـان، فـكان نورها يغلـب اهلالل ]فـ[خيفـى، فإذا 

غابت عنـه ظهر«))).
دعاوؤها عليها ال�سالم يف التعويذ 

ا كانت  أخرج السيد هاشم البحراين عن الزهراء عليها السالم )يف خامتة حديث( أهنَّ
تقول: »أعوذ بك يا رّب من احلور بعد الكور«))).

قال الفقيه الطرحيي يف جممع البحرين: 

يف الدعاء )نعوذ باهلل من احلور بعد الكور(، أي نعوذ باهلل من الرجوع إىل النقصان 
بعد الزيادة والتامم))). 

))) فضائل األشهر الثالثة للصدوق: ص 99 /ح84.
))) غاية املرام للبحراين ): 6)).

))) جممع البحرين 4: 79)، مادة )حور(.
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دعاء الزهراء عليها ال�سالم لالأمر العظيم

حوائج  عىل  يقدر  من  يا  العظيم،  والقرآن  طه  وبحق  احلكيم،  والقرآن  يس  »بحق 
السائلني، يا من يعلم ما يف الضمري، يا منّفسًا عن املكروبني، يا مفّرجًا عن املغمومني، يا 
راحم الشيخ الكبري، يا رازق الطفل الصغري، يا من ال حيتاج إىل التفسري، صّل عىل حممد 

وآل حممد وافعل يب« ]كذا وكذا[))).

دعاء الزهراء عليها ال�سالم يف طلب مكارم الخالق 

»اللهم بعلمك الغيب وقدرتك عىل اخللق، أحيني ما علمَت احلياة خريًا يل، وتوّفني إذا 
كانت الوفاة خريًا يل. اللهم إنِّ أسألك كلمَة اإلخالص، وخشيَتك يف الرضا والغضب، 
والقصَد يف الِغنى والفقر. وأسألك نعياًم ال ينفد، وأسألك قّرَة عني ال تنقطع، وأسألك 
النظر إىل وجهك، والشوق  العيش بعد املوت، وأسألك  بالقضاء، وأسألك برد  الرضا 
إىل لقائك من غري رضاء مرضة وال فتنة مظلمة. اللهم زّينا بزينة اإليامن، واجعلنا هداة 

مهديني، يا رّب العاملني«))).

دعاء الزهراء عليها ال�سالم يف مطالب الدنيا والآخرة 

إذا  وارمحني  يل  واغفر  أبقيتني،  ما  أبدًا  وعافِني  واسرتن  رزقتني،  بام  قنّعني  »اللهم 

توفّيتني، اللهّم ال تعييني يف طلب ما مل تقّدر يل، وما قّدرته فاجعله مّيرسًا سهاًل. اللهّم 

كاِف عني والدّي، وكلَّ من له نعمة عّل خري مكافاة، اللهّم فّرغني ملا خلقتني له، وال 

))) صحيفة الزهراء عليها السالم مجع الشيخ جواد القيومي: ص6)).
))) بحار األنوار )9: 5)). 
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اللهّم  أسألك.  وأنا  حترمني  وال  أستغفُرك،  وأنا  تعّذبني  وال  به،  يل  تكّفلَت  بام  تشغلني 

ذلِّل نفيس، وعّظم شأنك يف نفيس، وأهلمني طاعتك والعمَل بام يرضيك، والتجنّب ملا 

ُيسخطك، يا أرحم الرامحني«))).

دعاوؤها عليها ال�سالم لق�ساء احلوائج

»احلمد هلل الذي ال َينسى َمن َذَكره، وال خييب َمن دعاه، وال يقطع رجاَء َمن رجاه« ثم 
يسأل اهللَ عز وجل ما يريد))). 

دعاء الزهراء عليها ال�سالم لغفران ذنوب �سيعتها

القبلة،  إىل  جالسة  مرضها  يف  السالم  عليها  رأيتها  قالت:  عميس  بنت  أسامء  عن 
رافعة يدهيا إىل السامء، قائلة: »إهلي وسيدي أسألك بالذين اصطفيَتهم، وببكاء ولدي يف 

مفارقتي، أن تغفر لُعصاة شيعتي وشيعة ذريتي«))).

دعاء الزهراء عليها ال�سالم يف �سكواها 

أخرج العالمة املجليس يف بحار األنوار، عن أيب جعفر عليه السالم قال: »إن فاطمة 
بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مكثت بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ستني يومًا ثم 
مرضت فاشتّدت علتها، فكان من دعائها يف شكواها: يا حي يا قيوم! برمحتك َأستغيث 

فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني اجلنة وأحلقني بمحمد صىل اهلل عليه وآله«!

))) بحار األنوار )9: 406.
))) صحيفة الزهراء عليها السالم مجع الشيخ جواد القيومي: ص0)).

))) صحيفة الزهراء عليها السالم: ص 09) - 0)).
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فكان أمري املؤمنني عليه السالم يقول هلا: »يعافيك اهلل وُيبقيك«! فتقول: »يا أبا احلسن 
ما أرسع اللحاق باهلل«)))! 

ر�سول اهلل يعلم الزهراء دعاًء تدعو به عند النوم لدفع �سرر ال�سياطني والهوام

أخرج السيوطي عن ابن السني، والديلمي عن فاطمة -عليها السالم- بنت رسول 
اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم قال هلا: »إذا 

أخذِت مضجعك فقويل:

)احلمد هلل الكايف، سبحان اهلل األعىل، حسبي اهلل وكفى، ما شاء اهلل قىض، سِمع اهلل 
ملن دعا، ليس من اهلل ملجأ وال وراء اهلل ملتجأ، توّكلت عىل ريب ورّبكم، ما من دابة إاِلَّ 
هو آخذ بناصيتها إنَّ ريب عىل رصاط مستقيم، احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدًا ومل يكن له 
ينام  ثم  منامه  يقوهلا عند  تكبريًا(.من  الذل وكرّبه  من  له ويل  يكن  ومل  امللك،  رشيك يف 

وسط الشياطني واهلوام فال ترضه«))).

النبي يعلِّم فاطمة عليها ال�سالم دعاًء لغفران الذنوب

وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  »عّلمني  قالت:  ا  أهنَّ السالم  عليها  الزهراء  عن  روي 
هُمَّ  صالة ليلة األربعاء، فقال: من صىّل ست ركعات، يقرأ يف كل ركعة )احلمد( و﴿ُقِل اللَّ
مَالِكَ الْمُْلكِ ُتؤْتِي الْمُْلكَ مَنْ تَشَاءُ﴾))) إىل قوله ﴿بَِغيِْر حِسَاٍب﴾)4)، فإذا فرغ من 

))) بحار األنوار )4: 7)) و 8)) /ح 49؛ مستدرك الوسائل - املريزا النوري ): 4)).
))) الدر املنثور - جالل الدين السيوطي:4 08)؛ كنز العامل للمتقي اهلندي 5): ))5 /ح000)4.

))) سورة آل عمران: اآلية 6).

)4) سورة آل عمران: اآلية 7).
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صالته قال: )جزى اهلل حممدًا ما هو أهله(؛ غفر اهلل له كل ذنب إىل سبعني سنة، وأعطاه 
من الثواب ما ال حُيىص«))).

النبي يعلِّم ابنته دعاًء لنفي الفقر وتي�سري الأُمور

روي أنَّ فاطمة عليها السالم زارت النبي صىل اهلل عليه وآله فقال هلا: »أال أزّودك«؟ 
قالت: »نعم«. قال: »قويل )اللهّم ربنا ورّب كل يشء، ُمنزل التوراة واإلنجيل والفرقان، 
فليس  األّوُل  أنت  بناصيتها،  آخٌذ  أنَت  دابٍة  كّل  بَك من رّش  أعوذ  والنوى،  احلّب  فالق 
وأنت  فوَقك يشء،  فليس  الظاهُر  وأنت  بعَدك يشء،  فليس  اآلِخُر  وأنت  قبَلك يشء، 
الباطُن فليس دوَنك يشء، صلِّ عىل حمّمد وعىل أهل بيته عليه وعليهم السالم، واقِض 

عني الدين، وأغنني من الفقر، ويرسِّ يل كّل األمر يا أرحم الرامحني(«))).

دعاوؤها عليها ال�سالم لطلب نزول مائدة من ال�سماء 

روي عـن ابـن عبـاس يف حديـث طويـل أنَّ النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه دخـل عىل 
فاطمـة عليهـا السـالم فنظـر إىل صفـار وجههـا وتغـرّي حدقتيهـا، فقـال هلـا: »يـا بنّية، 
مـا الـذي أراه مـن صفـار وجهـك وتغـرّي حدقتيـك«؟ فقالت: »يـا أبـه! إّن لنـا ثالثًا ما 
طعمنـا طعامـًا«!... إىل أن قـال: ثـم وثبـت حتـى دخلت إىل خمـدع هلا فصّفـت قدميها 
فصّلـت ركعتـني، ثـم رفعـت باطـن كفيهـا إىل السـامء وقالـت: »إهِلـي وسـيدي هـذا 
حممـد نبيـك، وهـذا عـل ابن عـّم نبيـك، وهذان احلسـن واحلسـني سـبطا نبيـك. إهلي 
أنـزل علينـا مائـدة مـن السـامء كـام أنزلتها عىل بنـي إرسائيـل، أكلـوا منها وكفـروا هبا، 

))) مستدرك الوسائل 6: )7)؛ بحار األنوار 87: 05).
))) مهج الدعوات: ص)4)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )9: 406 /ح7.
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اللهـّم أنزهلـا علينا فإّنـا هبا مؤمنـون«. ويف رواية: »اللهـم إنَّ فاطمة بنـت نبيك قد أرّض 
هبـا اجلـوع، وهـذا عـل بـن أيب طالـب ابن عـم نبيك قـد أرّض بـه اجلـوع، فأنـزل اللهم 
علينـا مائـدة من السـامء كـام أنزلتها عـىل بني إرسائيـل فكفروا وإّنـا مؤمنـون«. قال ابن 

عبـاس: واهلل مـا اسـتتمت الدعـوة، فإذا هـي بصحفة مـن ورائهـا - اخلرب))). 

دعاوؤها عليها ال�سالم يف �سكواها 

مصباح األنوار: عن أيب جعفر عليه السالم قال: 

»إّن فاطمة عليها السالم بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مكثت بعد رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله سّتني يومًا، ثّم مرضت فاشتّدت عليها، فكان من دعائها يف شكواها: 

)يا حّي يا قّيوم، برمحتك أستغيث فأغثني، اللهّم زحزحني عن النار، وأدخلني اجلنّة، 
وأحلقني بأيب حمّمد صىل اهلل عليه وآله(. فكان أمرياملؤمنني عليه السالم يقول هلا: يعافيك 
اهلل ويبقيك. فتقول: يا أبا احلسن! ما أرسع اللحاق باهلل«. - احلديث)))، وسنورده بتاممه 

يف الفصل اخلامس والعرشين.

النبوي  )التعليم  عنوان  حتت  السالم  عليها  الصديقة  أدعية  من  قدرًا  ذكرنا  أقول: 
لفاطمة عليها السالم(.

))) صحيفة الزهراء عليها السالم - مجع الشيخ جواد القيومي: ص )0) - 04).
))) بحار األنوار )4: 7)) و 8)) /ح 49. 
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الدرو�ض امل�ستخل�سة 

لقد جعل اهلل تعاىل بمنّه وتفّضله وكرمه مفتاَح العالقة بني العبد ومواله بيد العبد!! 
فقري  عبٌد  أنَّه  نفسه  قرارة  يف  ويستحرض  خالقه  إىل  يديه  يرفع  أن  يكفيه  العبد  فأضحى 
حمتاج، ويستمطر - بدعاء يلفظه قلُبه قبَل شفتيه - شآبيب رمحته تعاىل وإحسانه، لينهال 
عليه فيض الرمحة اإلهلية من رّب غنّي ال تنفد خزائنُه، وال تزيده كثرة العطاء إالَّ جودًا 
وكرمًا! وحسُبه أن يستغني عن خالقه فُيعرض عن دعائه فيعّد ذلك استكبارًا عن عبادته 
تعاىل، ويكون ممّن هّدده جّبار الساموات واألرض أنَّه سيدخل جهنّم داخرًا صاغرًا ذلياًل.

ويستفاد من اآلية الكريمة ﴿ادْعُونِي َأسَْتِجبْ َلُكمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسَْتْكِبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتِي سَيَدْخُُلونَ جَهَنَّمَ دَاخِِرينَ﴾))) املقابلة بني الدعاء وبني االستكبار، ألنَّ الذي 
ال يدعو رّبه وال حيّس بالفاقة إليه ينطوي عىل استكبار يف نفسه ويرى نفسه غنّيًا عن رّبه، 
مستقاًل عنه تعاىل. وهذا االستكبار ال شّك سيسوق صاحبه إىل نار جهنّم التي أعّدها اهلل 
للمستكربين عن عبادته. قال تعاىل يف احلديث القديّس »الكربياء ردائي والعظمة إزاري 

فمن نازعني فيهام قصمت ظهره«))).

وقد أوردنا املفاضلة بني كثرة الدعاء وكثرة الصيام، وذكرنا أنَّ كثرة الدعاء أفضل 
من كثرة الصالة. وقد كان للزهراء البتول عليها السالم حضور فاعل يف جمال الدعاء، 
فقد ُأثر عنها سالم اهلل عليها أدعية كثرية كانت تواظب عليها، وأدعية عّلمتها لشيعتها.

))) سورة غافر: اآلية 60.
))) الوايف للفيض الكاشاين ): )6).



الف�صل الع�صرون

دفاع الزهراء عن اأمري املوؤمنني 
عليهما ال�سالم
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الزهراء املدافعة

وقفت الزهراء مع أمري املؤمنني عليهام السالم يف جهاده منذ اليوم األول الذي دخلت 
ا كانت له نِعم العون  ا كانت تأخذ سيفه فتغسل الدماء عنه، وأهنَّ فيه بيته، وقد أوردنا أهنَّ
السالم مع عدد  املؤمنني عليه  أمري  دفاعها عن موقف  أوردنا  تعاىل، كام  اهلل  عىل طاعة 
من مرشكي مكة يوم فتح مكة مل يدخلوا يف جوار النبي صىل اهلل عليه وآله، وذكرنا أمر 
السالم. وقد تصاعد  املؤمنني عليه  أمري  اهلل من  ُأمَّ هانىء يف شكواها لرسول  معاتبتها 
مستوى جهادها ومساندهتا ألمري املؤمنني بعد ارحتال الرسول الكريم صىل اهلل عليه وآله 

بام يتناسب مع حجم األخطار التي واجهته عليه السالم. 

مل تّدخر الزهراء الطاهرة عليها السالم وسعًا يف مساندة أمري املؤمنني ودعمه يف قضّيته 
العادلة، ومل تكن تنظر إىل دفاعها عنه إال بوصفه جتسيدًا حّيًا للدفاع عن مستقبل اإلسالم 
أّن إبعاد أمري  ة من االنحراف والفتنة. كانت الزهراء عليها السالم تدرك  وصيانة لألمَّ
اإلسالمّية  التجربة  يعّرض  أن  شأنه  من  املسرية  قيادة  يف  الطبيعّي  دوره  عن  املؤمنني 
ته من الفتن التي سُتقبل  الفتّية إىل أعظم األخطار، كام كانت تعلم أّن أباها حني أنذر ُأمَّ
عليهم بعده كقطع الليل املظلم، مل يرتكهم إىل تدبريهم ومل يكلهم إىل القدر، بل سعى 
بكّل إخالص وأمانة إىل رسم طريق النجاة وسبيل اهلداية يف كّل موقف ومنعطف من 
منعطفات املسرية اإلسالمّية. حّتى أنَّه صلوات اهلل عليه مل يفارقه هذا اهلاجس يف آخر 
ته إىل كتابة كتاب هلا إْن متّسكت به لن تضلَّ  حلظات حياته الرشيفة، فسعى وهو يوّدع أمَّ
أبدًا. مل تغفل الزهراء عليها السالم عن املعارضة التي كان يبدهيا البعض جتاه والية أمري 
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نقل  يف  الفرص  البعض  يتحنّي  كيف  بُأذنيها  سمعت  وقد  كيف  السالم.  عليه  املؤمنني 
ا سُتغضب  األخبار إىل رسول اهلل عن ترّصفات أمري املؤمنني يف احلرب كانوا يأملون أهنَّ
رسوَل اهلل)))، كام سمعت البعض يعرتض عىل سّد أبواب بيوهتم حني شاهدوا استثناء 
بيت عيل وفاطمة عليهام السالم من هذا األمر، وسمعْت كيف يطعن البعض يف رسول 
اهلل ويقولون بأنَّه قد غوى يف حّب ابن عّمه، فرتّد عليهم السامء بآية ﴿مَا َضلَّ صَاحِبُُكمْ 
وَمَا َغوَى﴾)))، وسمعت احلارث بن النعامن الفهرّي يعرتض عىل رسول اهلل حني نصب 
أمري املؤمنني إمامًا بعده، فشّكك بأمر رسول اهلل واستحلفه، ثم طالب السامء أن ترمجه 

بحجر إْن كانت والية عيّل بأمٍر من اهلل تعاىل، فرمي بحجر من السامء!)))

ا ستتعّرض إىل األذى يف مساندهتا  كانت الزهراء الطاهرة عليها السالم تعلم يقينًا أهنَّ
الضخمة  األخطار  تقّدر  وكانت  السقيفة،  انحراف  لتصحيح  حماولة  يف  املؤمنني  ألمري 
التي ترّبعت عىل منرب رسول اهلل  التي سيتعّرض هلا كّل من يقف يف وجه هذه اجلامعة 
بالقّوة، فقد كان قادهتم يطالبون بال مواربة بقتل من يقف يف وجوههم، بل بتصفية من 
ال يبايعهم. ولقد قالوا )اقتلوا سعدًا قتله اهلل(، وقال قائُلهم يف سقيفة بني ساعدة )فام 
ينازعنا يف سلطان حممد صىل اهلل عليه وآله ونحن أولياؤه وعشريته إال ُمدٍل بباطل أو 

متجانف إلثم، أو متوّرط يف اهلَلكة، حُمّب للفتنة(!)4)

قضّيته،  بحّقانّية  وآمنت  السالم  عليهام  املؤمنني  أمري  جانب  إىل  الزهراء  وقفت 
وحتّركت تدور معه عىل بيوت املهاجرين واألنصار تطلب النرصة، ثم حتّركت لفضح 

))) أنظر عىل سبيل املثال قّصة إرسال خالد بن الوليد بريدة األسلمي إىل النبي للشكوى من أمري املؤمنني عليه السالم. 
))) سورة النجم: اآلية ).

))) أنظر قصة احلارث يف تفاسري الطرفني، ذيل قوله تعاىل )َسَأَل َساِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع(.
)4) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 9: 6؛ تاريخ الطربي ): 457؛ االحتجاج للطربيس ): )9.
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السلطة وبيان جهلها لألحكام الرشعّية من خالل املطالبة بــ)فدك(، وخطبْت يف مسجد 
رسول اهلل خطبتها النارّية املعروفة، فكشفت عن املؤهالت الفريدة التي يتمّتع هبا أمري 
ُيقاسون  الذين تسّلطوا عىل األمر ال  أنَّ  املؤمنني عليه السالم، وبّينت بام ال مزيد بعده 
بأمري املؤمنني يف السبق إىل اإليامن وال يف اجلهاد وال يف الفقه بالرشيعة، ثّم أنذرت الناس 
أهّنم سيحصدون غّب ما أّسسه أصحاُب السقيفة. ومل تكتِف الزهراء بذلك، بل كانت 
تبكي أباها لياًل وهنارًا وتنشد يف رثائه أشعارًا سّجلتها صحائف الدهر كشاهد عىل عظم 

املصائب التي واجهتها بضعُة النبي وحبيبته ورحيانته. 

مقدمة ل بّد منها:

اأهل البيت عليهم ال�سالم هم اأولو الأمر 

لقد أوجب اهلل تعاىل يف قرآنه الكريم طاعة أويل األمر، فقال تعاىل: ﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ 
املسلمني  تعاىل  أمر  كام  مِنُْكمْ﴾)))،  مِْر  اْلَ وَُأولِي  الرَّسُوَل  وََأطِيعُوا  هَ  اللَّ َأطِيعُوا  َآمَنُوا 
قال:  األمر(  )أويل  تفسري  يف  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن  وجاء  إليهم؛  بالرجوع 
»نحن أولو األمر الذين أمر اهلل بالرّد إلينا«))). وعنه عليه السالم أنَّ رجاًل قال له: جعلت 
ْكِر إِنْ ُكنُْتمْ َل  فداك، إنَّ من عندنا يقولون إنَّ قول اهلل عز وجل: ﴿َفاسَْأُلوا َأهَْل الذِّ
تَعَْلمُونَ﴾))) أهنَّم علامء اليهود، فتبسم وقال: »إذًا واهللِ يدعونم إىل دينهم، بل نحُن واهللِ 

أهُل الِذكر الذين أمر اهللُ عز وجل برّد املسألة إلينا«)4). 

))) سورة النساء: اآلية 59.
))) مستدرك الوسائل 7): )7).

))) سورة النحل: اآلية )4؛ سورة األنبياء: اآلية 7.
)4) مستدرك الوسائل 7): )7).
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اأهل البيت ك�سفينة نوح من ركبها جنا

ته إىل التمّسك بوالية أمري  وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ال يألو جهدًا يف دعوة أمَّ
بأهنم كسفينة  تارة  السالم، ويصفهم  البيت عليهم  أئمة أهل  املؤمنني وأوالده األطهار 
م كباب حطة من دخله كان  نوح من ركبها نجا، ومن تّلف عنها هلك؛ وتارة ُأخرى بأهنَّ
ام لن يفرتقا  ته بالتمّسك بالثقلني: كتاب اهلل وعرتته أهل بيته، وخيرب بأهنَّ آمنًا؛ ويويص أمَّ
ام سريدان عىل احلوض معًا. ثم أخذ منهم البيعة ألمري املؤمنني عليه السالم يف واقعة  وأهنَّ
الغدير املشهورة عىل أنَّه موالهم بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، حتى نقل لنا التاريخ 
أنَّ عمر بن اخلطاب هنّأ أمري املؤمنني عليه السالم بقوله: بخ بخ لك يا بن أيب طالب! 

أصبحَت موالي وموىل كل مؤمن ومؤمنة!!

ة �ستغدر به اإخبار النبي لأمري املوؤمنني باأَنَّ الأمَّ

ة رسعان  ولقد أخرب النبيُّ صىل اهلل عليه وآله وصّيه أمرَي املؤمنني عليه السالم أنَّ األمَّ
ما ستغدر به، وأخربه أنَّه سيعيش ويقتل وهو عىل ملة رسول اهلل وسنّته ال حييد عنها. 
يقول:  عليًا  سمعت  األسدي]قال:[  حيان  عن  املستدرك  يف  النيسابوري  احلاكم  روى 
عىل  تعيش  وأنت  بعدي،  بك  ستغدر  ة  األمَّ إنَّ  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  يل  »قال 
مّلتي، وُتقتل عىل سنتي؛ من أحبك أحبني، ومن أبغضك أبغضني، وإنَّ هذه سُتخضب 

من هذا« يعني حليته من رأسه. ثم قال احلاكم: ]حديث[ صحيح))).

))) املستدرك ): )4) - )4).
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النبي يقول لأ�سحابه: »ل اأدري ما حُتدثون بعدي!«

م سريكبون  م سريتدون بعده، وأهنَّ ويف املقابل فقد أخرب صىل اهلل عليه وآله أصحابه أهنَّ
شهد  كام  بكر  أليب  يشهد  أن  رفض  أنَّه  حتى  بالنعل،  النعل  حذو  قبلهم  كان  من  سنن 

لشهداء ُأحد، وقال له باحلرف الواحد: ال أدري ما حُتدثون بعدي)))!!

اهلل  عاهدوا  الذي  العهد  عن  قوم  رجع  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وفاة  وبعد 
ورسوله عليه وتناسوا بيعتهم يوم الغدير، وأرسعوا إىل سقيفة بني ساعدة فبايعوا أليب 
بكر!! يقول أمري املؤمنني عليه السالم يف وصف أولئك القوم: »حتى إذا َقبض اهللُ رسوله 
صىل اهلل عليه وآله رجع قوم عىل األعقاب وغاَلْتهم السبل واّتكلوا عن الوالئج ووصلوا 
غري الّرحم وهجروا السبب الذي ُأِمروا بموّدته ونقلوا البناء عن رصِّ أساسه فبنَْوه يف 

غري موضعه...«))).

اإ�سعاف اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم هو الغاية من غ�سب فدك 

مل يُفت السلطة احلاكمة أّن إبعاد )فدك( عن يد فاطمة وعيّل عليهام السالم سيؤدي 
الناس عنهام، ألّن  انفضاض أغلب  عاجاًل إىل إضعاف وضعهام االقتصادّي، ويستتبع 
هذين االثنني كانا ُينفقان غاّلت فدك عىل الفقراء واملساكني. وماذا يفعل عيل وفاطمة 
الدنيا،  زخارف  عن  الزهد  عيش  عاشا  اللذان  ومها  فدك  وأمثال  بفدك  السالم  عليهام 
املؤمنني  أمري  أليس  واملحرومني.  الفقراء  عاّمة  فيه  يساوهيام  الذي  بالقليل  منها  واكتفيا 
))) روى مالك يف املوطأ أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال لشهداء ُأحد: هؤالء أشهد عليهم، فقال أبو بكر: ألسنا يا 
رسول اهلل إخواهنم أسلمنا كام أسلموا، وجاهدنا كام جاهدوا ؟! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: بىل، ولكن ال 
نا لكائنون بعدك ؟ املوطأ ملالك ): )46 /ح))؛ )نقاًل  أدري ما حُتدثون بعدي ! فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: إنَّ

عن املناظرات يف اإلمامة - الشيخ عبد اهلل احلسن - ص )57).
))) هنج البالغة، اخلطبة 50).
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عليه السالم هو القائل »وما أصنع بفدٍك وغري فدك والنفُس مظاّنا يف غٍد َجَدث«؟! 

أخرج السيد حيدر اآلميل يف الكشكول عن املفضل بن عمر،قال: قال موالي الصادق 
عليه السالم: »ملا ويل أبو بكر قال له عمر: إنَّ الناس عبيد هذه الدنيا ال يريدون غريها، 
عليًا رغبة يف  تركوا  ذلك  إذا علموا  فإنَّ شيعته  والفيء وفدكًا،  فامنع عن عل اخلمس 

الدنيا، وإيثارًا وحماباة عليها، ففعل ذلك ورصف عنهم مجيع ذلك« - احلديث بطوله.)))

ة موقف الزهراء من انحراف الأمَّ

ة  ما الذي يتوّجب عىل الزهراء عليها السالم - وهي هي - أن تفعل إزاء انحراف األمَّ
الذي سيودي هبا إىل هاوية الضاللة والفتن؟! هل بوسع  السبيل  عن احلّق، وسلوكها 
اهلل  أبيها صىل  تتّبع سبيل  أن  اهلل - سوى  بضعة رسول  السالم - وهي  عليها  الزهراء 
هِ بِِإْذنِهِ﴾و﴿سِرَاجًا مُنِريًا﴾؟!  عليه وآله الذي يصفه القرآن الكريم بأنَّه كان ﴿دَاعِيًا إَِلى اللَّ
خاصة وأنَّ مهمة التغيري أمام االنحراف تقع عىل عاتق املعصوم بالدرجة األُوىل؛ يؤيد 

ذلك قول سّيد الشهداء احلسني ابن عيل عليهام السالم »وأنا أحّق َمن غرّي«))).

فاطمة تبكي ملظلومية اأمري املوؤمنني بعدها

بكت الزهراء عليها السالم عىل مظلومّية أمري املؤمنني عليه السالم وما سيلقاه بعدها، 
فأشبهت يف ذلك أباها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني اعتنق أمري املؤمنني وأجهش 
ة وجفائها.)))  األمَّ بعده من ظلم  املؤمنني  أمري  ملا سيلقاه  يبكي  إنَّام  أنَّه  أخربه  ثم  باكيًا، 

))) مستدرك الوسائل للمحدث النوري 7: )9) /ح47)8؛ بحار األنوار 9): 94).
))) تاريخ الطربي 4: 04)، سنة إحدى وستني.

))) ورد ذلك يف احلديث املشهور بـ)حديث احلدائق السبع(، وقد نقلته مصادر الفريقني.
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بكت الزهراء وذرفت الدموع وهي ترى وحدة أمري املؤمنني وُغربته، وأحّست أّن وعد 
رسول اهلل سيتحّقق قريبًا، وأنَّ الركن الثاين الذي كان يستند إليه أمري املؤمنني سينهدم 
قريبًا بعد أن اهندم األّول برحيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فقد روى جابر أنَّ رسول 
اهلل قال لعيل عليه السالم قبل موته: »السالم عليك أبا الرحيانتني أوصيك برحيانتّي من 
الدنيا، فعن قليل ينهد ركناك عليك«. قال: »فلام ُقبض رسول اهلل« قال عيل عليه السالم: 

»هذا أحد الركنني«، فلام ماتت فاطمة قال عيل عليه السالم: »هذا الركن الثان«.))) 

الوفاة بكت  »ملا حرضت فاطمة  السالم قال:  آبائه عليهم  عن جعفر بن حممد، عن 
فقال هلا أمري املؤمنني: يا سيديت ما يبكيك؟ قالت: أبكي ملا تلقى بعدي! فقال هلا: ال تبكي 
فواهلل إنَّ ذلك لصغري عندي يف ذات اهلل. قال: وأوصته أن ال يؤذن هبا الشيخني ففعل«))). 

الزهراء عليها ال�سالم تت�سامن مع بعلها يف موقفه

معه  وحتّركت  العادلة،  قضّيته  يف  السالم  عليهام  املؤمنني  أمري  مع  الزهراء  تضامنت 
مشاعر  أو  اخلالفة  أطامع  أغلبهم  حّركت  الذين  املهاجرين  تدع  )ومل  األنصار  تدعو 
احلسد ألمري املؤمنني عليه السالم( وتسأهلم النرصة، فكان اعتذار معظمهم باردًا، فقد 
مسألة  يف  إليهم  سبق  لو  زوجها  بأنَّ  وقالوا  بكر،  أليب  ببيعتهم  ملتزمون  م  أهنَّ اعتذروا 
م سبق أْن  البيعة لبايعوه! كأنَّ يف األمر سباقًا عىل املصالح واألطامع! وتناسى هؤالء أهنَّ
املشهورة!  الغدير  اهلل يف قضية  وبأمر من رسول  القريب،  باألمس  املؤمنني  أمرَي  بايعوا 
وال  دّبرها،  من  يصفها  كام  فلتة  كانت  التي  البيعة  تلك  بكر،  أليب  ببيعتهم  يفون  فلامذا 
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  رّد  وقد  املؤمنني؟!  ألمري  الصحيحة  الرشعية  لبيعتهم  يفون 

))) مناقب ابن شهر آشوب ): 6)) عن جمموعة من املصادر السنية. 
))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 8)).
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عىل هؤالء املعتذرين بتساؤل »أفكنت أَدُع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف بيته مل أدفنه، 
وأخرج ُأنازع الناس سلطانه؟!«، ورّدت عليهم الزهراء بأنَّ أمري املؤمنني صنع ما كان 

ينبغي أن يصنع، أما هؤالء فقد صنعوا ما سيحاسبهم عليه اهلل تعاىل يوم القيامة. 

قال ابن قتيبة: وخرج عيل - عليه السالم - حيمل فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله عىل دابة لياًل يف جمالس األنصار تسأهلم النرصة، فكانوا يقولون: »يا بنت رسول اهلل 
قد مضت بيعتنا هلذا الرجل، ولو أنَّ زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أيب بكر ما عدلنا 
به«، فيقول عيل: »أفكنت أدع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف بيته مل أدفنه، وأخرج ُأنازع 
الناس سلطانه«؟! فقالت فاطمة: »ما صنع أبو احلسن إالَّ ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا 

ما اهلل حسيبهم وطالبهم«))).

جعفر  أيب  عن  أخرج  أنَّه  اجلوهري  العزيز  عبد  بن  أمحد  عن  احلديد  أيب  ابن  ونقل 
حممد بن عيل -عليهام السالم-، أنَّ عليًا محل فاطمة عىل محار، وسار هبا لياًل إىل بيوت 
»يا بنت رسول  األنصار، يسأهلم النرصة وتسأهلم فاطمة االنتصار له، فكانوا يقولون: 
به«،  عدلنا  ما  بكر  أبا  إلينا  سبق  عمك  ابن  كان  لو  الرجل،  هلذا  بيعتنا  مضت  قد  اهلل، 
فقال عيل: »أكنت أترك رسول اهلل ميتًا يف بيته ال ُأجّهزه، وأخرج إىل الناس ُأنازعهم يف 
سلطانه«!! وقالت فاطمة: »ما صنع أبو حسن إالَّ ما كان ينبغي له، وصنعوا هم ما اهلل 

حسبهم عليه«))).

))) اإلمامة والسياسة ): 9).

))) رشح هنج البالغة 6: )).
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خطبة الزهراء عليها ال�سالم

تأّمل يف خطبة الزهراء عليها السالم، هل جتد أنَّ الزهراء عليها السالم أنشأهتا من 
ا تقريع بنّي للصحابة  أجل فدك وأمثال فدك، أم يّتضح لك من عباراهتا وكلامهتا النارّية أهنَّ
الذين ارتّدوا عىل أعقاهبم بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأجابوا دعوة الشيطان الذي 
أطلع رأسه وهتف هبم؟ لقد ذّكرهتم بأّيامهم اخلالية يف الكفر واالقتتال والترشذم، وأنَّ 
اهلل تعاىل أنعم عليهم بأبيها صىل اهلل عليه وآله فأنار هَبديه ُظلمة أّيامهم، وأّلف بحكمته 
ابن عّمها عيل عليه السالم، وأنَّه صىل اهلل  النبي هو أبوها وأخو  بني قلوهبم، وأنَّ هذا 
عليه وآله ومعه أمري املؤمنني عيل عليه السالم جاهدا الكفار واملرشكني أشّد اجلهاد، بينام 
كان رجال السلطة احلاليون يف بلهنية من العيش وادعني فاكهني، مل يؤثر عنهم جهاد وال 
تضحية! فلاّم ارحتل النبي صىل اهلل عليه وآله تسلل هؤالء الرجال إىل مواقع السلطة يف 

خلسة من الزمن، فأوردوا املسلمني غري مرشهبم، وحرفوهم عن دينهم. 

هكـذا كانـت الزهـراء عليهـا السـالم حتاكـم املسـلمني - ومعهـم رجـال السـلطة 
- عـىل االنحـراف عـن الديـن القويـم، وتوّضـح هلـم مـدى اهلـّوة التـي تـرّدوا فيهـا: 
»كتـاب اهلل بـني أظهركم، ُأمـوُره ظاهـرة، وأحكامه زاهـرة، وأعالمه باهـرة، وزواجره 
الئحـة، وأوامـره واضحـة، قد خّلفتمـوه وراء ظهوركـم، أرغبًة عنه تريـدون؟ أم بغريه 
حتكمـون؟ بئـس للظاملـني بـدالً، وَمـن يبتـِغ غري اإلسـالم ِدينـًا فلـن ُيقبل منـه، وهو يف 
اآلخـرة مـن اخلارسيـن«، وتتـم الزهـراء كالمهـا النـاري باحلقيقـة املـّرة: أّن الطريـق 
الـذي سـار فيه القـوم هو الكفـُر بعينـه: )فإن تكفـروا أنتم وَمـن يف األرض مجيعـًا فإنَّ 
اهلل لغنـي محيـد(! حمـّذرة إّياهـم مـن املصـري املرعـب: »وأنـا ابنـة نذيـر لكـم بـني يَدي 

عـذاب شـديد، فاعملوا إّنـا عاملـون، وانتظـروا إّنـا منتظرون«!



302

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

فأين هذا الكالم من املطالبة بفدك؟ 

آبائه  عن  بإسناده  احلسن  اهلل  عبد  عن  االحتجاج  كتاب  يف  الطربيس  الشيخ  روى 
عليهم السالم، أنَّه ملا أمجع أبو بكر عىل منع فاطمة فدكًا وبلغها ذلك الثت مخارها عىل 
رأسها واشتملت بجلباهبا وأقبلت يف مُلة من حفدهتا ونساء قومها، تطأ ذيوهَلا، ما ترم 
ِمشيُتها مشيَة رسول اهلل حتى دخلْت عىل أيب بكر وهو يف حشد من املهاجرين واألنصار 
فارتّج  بالبكاء  هلا  القوم  أجهش  أّنة  أّنت  ثم  فجلست  ُمالءة،  دوهنا  فنيطت  وغريهم، 
املجلس، ثم أمهلْت ُهنيئة حتى إذا سكن نشيُج القوم وهدأت فورهُتم افتتحت الكالم 
بحمد اهلل والثناء عليه والصالة عىل رسول اهلل فعاد القوم يف بكائهم، فلاّم أمسكوا عادت 

يف كالمها فقالت عليها السالم:

»احلمُد هلل عىل ما أنعم، وله الشكُر عىل ما أهلم، والثناء بام قّدم، ِمن ُعموم نعٍم ابتدأها، 
اجلزاء  عن  ونأى  عدُدها،  اإلحصاء  عن  َجمَّ  واالها،  ِمنٍن  ومتاِم  أسداها،  آالٍء  وُسبوغ 
أمُدها، وتفاوت عن اإلدراك أبُدها؛ وندهبم الستزادهتا بالشكر الّتصاهلا، واستحمد إىل 

اخلاليق بإجزاهلا، وثنى بالندب إىل أمثاهلا.

وأشهدو أْن ال إله إال اهلل وحَده ال رشيك له، كلمًة جعل اإلخالَص تأويَلها، وضّمن 
األلسن  ومن  رؤيُته،  األبصار  من  املمتنع  َمعقوهَلا؛  الفكر  يف  وأنار  موصوهَلا،  القلوَب 
احتذاِء  بال  فيها، وأنشأها  ِمن يشء كان  األشياَء ال  ابتدع  كيفيُته؛  األوهام  صفُته، ومن 
أمثلٍة امتثلها؛ كّونا بقدرته، وذرأها بمشّيته، ِمن غري حاجٍة منه إىل تكوينها، وال فائدٍة 
لُقدرته، وتعبُّدًا لربّيته،  تثبيتًا حلكمته، وتنبيهًا عىل طاعته، وإظهارًا  له يف تصويرها، إالّ 
وإعزازًا لدعوته؛ ثم جعل الثواَب عىل طاعته، ووضع العقاَب عىل معصيته، ِذيادًة لعباده 

عن نقمته، وِحياشًة منه إىل َجنّته.



303

م ا
ال
س
 ال
ما
ليه
 ع
ين
من
ملؤ
ر ا
مي
ن أ

 ع
راء
زه
 ال
اا
دف
 –
ن 
و ر
ش
لع
ل ا

ص
لف
ا ا

أن  قبل  وساّمه  أرسَله،  أن  قبل  وانتجبه  اختاره  ورسوله،  عبده  حممدًا  أيب  أنَّ  وأشهد 
َمكنونٌة، وبَسرْت األهاويل مصونٌة،  بالغيب  إذ اخلالئُق  ابتعثه،  أن  قبل  اجتباه، واصطفاه 
الدهور،  بحوادث  وإحاطًة  األُمور،  بمسائل  تعاىل  اهلل  من  ِعلاًم  مقرونة؛  العدم  وبنهاية 
ومعرفًة بمواقع املقدور؛ ابتعثه اهلل إمتامًا ألمره، وعزيمًة عىل إمضاء ُحكمه وإنفاذًا ملقادير 
حتمه؛ فرأى األُمَم فِرقًا يف أديانا، ُعّكفًا عىل نريانا، عابدًة ألوثانا، ُمنكرًة هلل مع عرفانا؛ 
فأنار اهلل بأيب حمّمد ُظلمتها، وكشف عن القلوب هُبَمها، وجىّل عن األبصار ُغممها، وقام 
يف الناس باهلداية، وأنقذهم من الَغواية، وبرّصهم عن العامية، وهداهم إىل الدين القويم، 
ودعاهم إىل الطريق املستقيم؛ ثم قبضه اهللُ إليه قبض رأفٍة واختيار ورغبٍة وإيثار، فمحّمٌد 
عن تعب هذه الدار يف راحة، قد ُحّف باملالئكة األبرار ورضوان الرّب الغّفار وجماورة 
امللك اجلّبار، صىل اهلل عىل أيب نبّيه وأمينه عىل الوحي وخريته من اخللق وصفيه والسالم 

عليه ورمحة اهلل و بركاته«.

ومحلُة  ونيه،  أمره  نصب   - اهلل  عباَد   - »أنتم  وقالت:  املجلس  أهل  إىل  التفتت  ثم 
فيكم،  لكم هلل  األُمم، وزعمتم حّق  إىل  وُبلغاؤه  أنفسكم،  اهلل عىل  وُأمناُء  دينه ووحيه، 
الصادق،  والقرآُن  الناطق،  اهلل  كتاُب  عليكم:  استخلفها  وبقية  إليكم،  قّدمه  وعهد 
والنور الساطع، والضياء الالمع، بّينٌة بصائره، منكشفٌة رسائره، منجليٌة ظواهره، مغتبٌط 
املنّورة  ُتنال ُحجُج اهلل  به  النجاة استامعه،  اّتباعه، مؤدٍّ إىل  الرضوان  به أشياعه، قائد إىل 
املندوبة  وفضائله  الكافية  وبراهينه  اجلالية  وبّيناته  املحّذرة  وحمارمه  املفرّسة  وعزائمه 

وُرَخصه املوهوبة ورشايعه املكتوبة.

الكرِب، والزكوة  تنزهيًا لكم عن  فجعل اهللُ اإليامَن تطهريًا لكم من الرشك، والصلوَة 
تزكية للنفس وَنامًء يف الرزق، والصيام تثبيتًا لإلخالص، واحلج تشييدًا للدين، والعدل 
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تنسيقًا للقلوب، وطاعتنا نِظامًا للمّلة، وإمامتنا أمانًا من الُفرقة، واجلهاَد عزًا لإلسالم، 
الوالدين  وبّر  للعامة،  مصلحة  باملعروف  واألمَر  األجر،  استيجاب  عىل  معونة  والصرب 
وقاية من السخط، وصلة األرحام منسأة يف الُعمر ومنامة للعدد، والِقصاص حقنًا للدماء، 
والوفاَء بالنذر تعريضًا للمغفرة، وتوفيَة املكائيل واملوازين تغيريًا للبخس، والنهي عن 
رشب اخلمر تنزهيًا عن الرجس، واجتناب القذف ِحجابًا عن اللعنة، وترك الرسقة إجيابًا 
للعفة، وحّرم اهلل الرشك إخالصًا له بالربوبية؛ فاتقوا اهلل حقَّ ُتقاته وال متوتّن إال وأنتم 

مسلمون، وأطيعوا اهلل فيام أمركم به وناكم عنه، فإّنه إّنام خيشى اهللَ ِمن عباده العلامُء«.

أّن فاطمة وأيب حممد صىل اهلل عليه وآله، أقول عودًا  الناس اعلموا  »أهّيا  ثم قالت: 
ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  أفعل شططًا«، ﴿َلَقْد  ما  أفعل  أقول غلطًا، وال  ما  أقول  وبدءًا، وال 
تعزوه  »فإن  َرِحيٌم﴾،  َرُءوٌف  بِامْلُْؤِمننَِي  َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأْنُفِسُكْم 
وتعرفوه جتدوه أيب دون نسائكم، وأخا ابن عّمي دون رجالكم، ولنعم املعزيُّ إليه صىل 
اهلل عليه وآله، فبّلغ الرسالة صادعًا بالنذارة مائاًل عن مدرجة املرشكني، ضاربًا َثَبجهم، 
آخذًا بأكظاِمهم، داعيًا إىل سبيل رّبه باحلكمة واملوعظة احلسنة،يكرس األصنام وينكث 
عن  احلقُّ  وأسفَر  ُصبحه،  عن  الليُل  تفّرى  حتى  الدبر،  ووّلوا  اجلمع  انزم  حّتى  اهلام، 
حَمضه، ونطَق زعيُم الدين، وخِرسْت شقاشُق الشياطني، وطاح وشيُظ النفاق، وانحّلت 
ُعَقد الكفر والشقاق، وُفهتم بكلمة اإلخالص، يف نفر من البيض اخِلامص، وكنتم عىل 
شفا حفرٍة من النار، َمْذقَة الشاِرِب، وُنزَة الطامع، وَقْبسَة الَعْجالن، وموطىء األقدام، 
ترشبون الطَّْرق، وتقتاتون الورق، أذلًة خاسئني ختافون أن يتخّطفكم الناُس من حولكم، 
فأنقذكم اهللُ تبارك وتعاىل بمحّمد صىل اهلل عليه وآله بعد اللتيا والتي، وبعد أن ُمني بُبَهم 
أو  اهلل،  أطفاها  للحرب  نارًا  أوقدوا  كّلام  الكتاب،  أهل  وَمَردة  العرب  وذؤبان  الرجال 
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َنَجم َقْرٌن للشيطان أو فغرْت فاغرٌة من املرشكني قذف أخاه يف هَلواهتا، فال ينكفىء حّتى 
يطَأ ِصامَخها بأمخصه، وخُيمَد هلَبها بسيفه، َمكدودًا يف ذات اهلل، جُمتهدًا يف أمر اهلل، قريبًا 
من رسول اهلل، سّيد أولياء اهلل، ُمشّمرًا ناصحًا جُمّدًا كادحًا، وأنتم يف بلهينة من العيش 
عند  وتنُكصون  األخبار،  وتتوكّفون  الدوائر،  بنا  ترتّبصون  آمنون،  فاكهون  وادعون 
أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم  لنبّيه داَر  النِزال، وتِفّرون عند القتال؛ فلاّم اختار اهللُ 
َحْسكُة النفاق، وسُمل ِجلباُب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامُل األقّلني، وهدر 
َفنيُق املبطلني وخطر يف عرصاتكم، وأطلع الشيطاُن رأسه من مغِرزه هاتفًا بكم، فألفاكم 
أمحشكم  و  ِخفافًا،  فوجدكم  انتهضكم  ثم  مالحظني،  فيه  وللعّزة  ُمستجيبني،  لدعوته 
فألفاكم ِغضابًا، فَوَسْمُتم غرَي إبلكم، ووردتم غرَي مرشبكم. هذا والعهد قريب، والَكْلُم 
رحيب، واجلرح ملا يندمل، والرسول ملا ُيقرب. ابتدارًا زعمتم خوَف الفتنة، أال يف الفتنة 
تؤفكون،  وأّنى  بكم،  وكيف  منكم،  فهيهات  بالكافرين.  ملحيطٌة  جهنم  وإّن  سقطوا 
وزواجره  باهرة،  وأعالمه  زاهرة،  وأحكامه  ظاهرة،  ُأموُره  أظهركم،  بني  اهلل  وكتاب 
بغريه  أم  تريدون؟  عنه  أرغبًة  ظهوركم،  وراء  خّلفتموه  قد  واضحة،  وأوامره  الئحة، 
حتكمون؟ بئس للظاملني بدالً، وَمن يبتِغ غري اإلسالم ِدينًا فلن ُيقبل منه، وهو يف اآلخرة 
من اخلارسين، ثم مل تلبثوا إالّ ريث أن تسكن نفرهتا ويسلس ِقياُدها، ثم أخذتم ُتورون 
َوْقَدهتا، وهتيجون مجرهَتا، وتستجيبون هلتاف الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الدين اجلل، 
اخَلَمَرة  ارتغاء، ومتشون ألهله وولده يف  الصفي، ترشبون حسوًا يف  النبي  ُسنن  وإمهال 
والرّضاء، ونصرُب منكم عىل ِمثل َحّز املدى و وخز الِسنان يف احلشا، وأنتم تزعمون أن ال 
إرث لنا، أفحكم اجلاهلية تبغون وَمن أحسن ِمن اهلل ُحكاًم لقوٍم يوقنون، أفال تعلمون؟ 

بىل جتىّل لكم كالشمس الضاحية أّن ابنُته«. 
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»أهّيا املسلمون أُأغَلب عىل إرثيه؟! يابن أيب قحافة، أيف كتاب اهلل أن ترَث أباك وال 
أرَث أيب؟ لقد جئَت شيئًا فرّيًا. أفعىل عمد تركتم كتاَب اهلل ونبذمتوه وراء ظهوركم إذ 
اقتّص من خرب حييى بن زكريا )عليه  دَاوُودَ﴾)))؟! وقال فيام  ﴿وَوَِرثَ سَُليْمَانُ  يقول: 
يَعُْقوبَ﴾)))،  َآِل  مِنْ  وَيَِرثُ  يَِرُثنِي   * وَلِيًّا  َلدُنْكَ  مِنْ  لِي  ﴿هَبْ  رّب  قال:  إذ  السالم( 
﴿يُوصِيُكمُ  وقال:  هِ﴾)))،  اللَّ كَِتاِب  فِي  بِبَعٍْض  َأوَْلى  بَعُْضهُمْ  اْلَرْحَاِم  ﴿وَُأوُلو  وقال: 
الْوَصِيَُّة  ﴿إِنْ تَرََك خَيْرًا  نَْثيَيِْن﴾)4)، وقال:  اْلُ َكِر مِْثُل حَظِّ  لِلذَّ َأوَْلدُِكمْ  هُ فِي  اللَّ
قِنيَ﴾)5) وزعمتم أن ال حظوة يل وال إرث  ْقرَبنِيَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عََلى الْمُتَّ لِْلوَالِدَيِْن وَاْلَ
من أيب وال رحم بيننا، أفخّصكم اهللُ بآيٍة أخرج منها أيب؟ أم هل تقولون أهل مّلَتني ال 
يتوارثان، أولست أنا وأيب من أهل مّلة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه 
اهلل،  احَلَكُم  فنِعم  حرشك،  يوم  تلقاَك  َمرحولة  خَمطومًة  فدونكها  عمي؟  وابن  أيب  من 
والزعيم حممد، والوعد القيامة، وعند الساعة ما خترسون، وال ينفعكم إذ تندمون، ولكل 

نبأ مستقر وسوف تعلمون َمن يأتيه عذاب خيزيه وحيّل عليه عذاٌب مقيم«.

ثم رمت بطرفها نحو األنصار فقالت: »يا معرش الفتية وأعضاد املّلة وأنصار اإلسالم، 
ما هذه الغميزة يف حّقي والسنة عن ظالمتي؟ أما كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أيب 
يقول املرء حُيفظ يف ولده؟ رسعان ما أحدثتم وعجالن ذا إهالة، ولكم طاقة بام أحاول، 
جليل  فخطٌب  وآله؟  عليه  اهلل  صىل  حممد  مات  أتقولون  وأزاول،  أطلب  ما  عىل  وقّوة 

))) سورة النمل: اآلية 6).
))) سورة مريم: اآلية 5 و6.

))) سورة األنفال: اآلية 75؛ وسورة األحزاب: اآلية 6. 
)4) سورة النساء: اآلية )).

)5) سورة البقرة: اآلية 80).
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استوسع وهنُه، واستنهَر فتُقه، وانفتق رتُقه، وأظلمت األرض لغيبته، وانتثرت النجوم 
ملصيبته، وأكدت اآلمال، وخشعت اجلبال، وُأضيع احلريم، وُأزيلت احلرمة عند مماته، 
بائقة عاجلة، أعلن هبا  النازلُة الكربى واملصيبُة العظمى، ال مثلها نازلة وال  فتلك واهللِ 
كتاُب اهلل جّل ثناؤه يف أفنيتكم ويف ممساكم ومصبحكم هتافًا ورصاخًا وتالوة وإحلافًا، 
َقدْ  رَسُوٌل  إِلَّ  مُحَمَّدٌ  ﴿وَمَا  اهلل وُرسله، ُحكٌم فصل وقضاٌء حتم،  بأنبياء  ما حّل  ولقبَله 
خََلتْ مِنْ َقبْلِهِ الرُّسُُل َأَفِإنْ مَاتَ َأوْ ُقتَِل انَْقَلبُْتمْ عََلى َأعَْقابُِكمْ وَمَنْ يَنَْقلِبْ عََلى عَقِبَيْهِ 

هُ الشَّاكِِرينَ﴾))). هَ شَيًْئا وَسَيَجِْزي اللَّ َفَلنْ يَُضرَّ اللَّ

أهيًا بني قيلة! أُأهضم تراث أيب وأنتم بمرأى منّي وَمسمع ومنتدى وجممع، تلبسكم 
السالح  والقّوة، وعندكم  واألداة  والُعّدة،  العدد  ذوو  وأنتم  اخُلربة،  الدعوة، وتشملكم 
موصوفون  وأنتم  ُتغيثون،  فال  الرصخة  وتأتيكم  جتيبون،  فال  الدعوُة  توافيكم  واجُلنّة، 
اختريت،  التي  واخلرية  انتخبت،  التي  والنخبة  والصالح،  باخلري  معروفون  بالكفاح، 
نربح  فال  الُبَهم،  وكافحتم  األُمم،  وناطحتم  والتعب،  الكّد  وحتّملتم  العرب،  قاتلتم 
األّيام،  َحَلُب  ودّر  اإلسالم،  َرحى  بنا  دارت  إذا  حتى  فتأمترون،  نأمركم  تربحون،  أو 
الكفر وهدئت دعوة اهلرج  ثغرُة الرشك، وسكنْت فورُة اإلفك، ومخد نرياُن  وخضعْت 
واستوثق نظام الدين فأنِّى جرتم )حرتم( بعد البيان وأرسرتم بعد اإلعالن ونكصتم بعد 
اإلقدام وأرشكتم بعد اإليامن أال تقاتلون قومًا نكثوا بعد إيامنم ومّهوا بإخراج الرسول 
وهم بدؤوكم أول مرة أختشونم فاهلل أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني! أال وقد أرى أن قد 
أخلدتم إىل اخلفض، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة، ونجوتم 
من الضيق بالسعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي تسّوغتم، فإن تكفروا أنتم وَمن يف 

))) سورة آل عمران: اآلية 44).
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األرض مجيعًا فإنَّ اهلل لغني محيد.

أال وقد قلُت ما قلت عىل معرفٍة منّي باخلذلة التي خامرتكم، والعداوة التي استشعرهتا 
احلّجة،  وتقدمة  الصدر  وبّثة  القنا  وخور  الغيض  ونفثة  النفس  فيضة  لكنها  قلوبكم، 
فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر، نقبة اخلّف، باقية العار، موسومة بغضب اهلل وشنار 
تفعلون، وسيعلم  ما  اهلل  فبعني  األفئدة،  تّطلع عىل  التي  املوقدة  اهلل  بنار  األبد، موصولة 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وأنا ابنة نذير لكم بني يدي عذاب شديد، فاعملوا إّنا 

عاملون، وانتظروا إّنا منتظرون«.

فأجاهبا أبو بكر عبد اهلل بن عثامن فقال: يا بنت رسول اهلل، لقد كان أبوك باملؤمنني 
عطوفًا كرياًم رؤوفًا رحياًم، عىل الكافرين عذابًا ألياًم وعقابًا عظياًم، فإن عزوناه وجدناه 
آثره عىل كل محيم، وساعده عىل كل  الرجال،  ابن عمك دون  النساء، وأخا  أباك دون 
أمر جسيم، ال حيبكم إال كّل سعيد، وال يبغضكم إال كّل شقي، فأنتم عرتة رسول اهلل 
الطيبون، واخلرية املنتجبون، عىل اخلري أدلتنا، وإىل اجلنة مسالكنا، وأنت - ياخرية النساء 
وابنة خرية األنبياء - صادقة يف قولك، سابقة يف وفور عقلك، غري مردودة عن حقك، 
وال مصدورة عن صدقك، واهلل ما عدوُت رأي رسول اهلل، وال عملت إالّ بإذنه، وإنَّ 
الرائد ال يكذب أهله، وإينِّ ُأشهد اهلل وكفى به شهيدًا أينِّ سمعت رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله يقول )نحن معارش األنبياء ال نورث ذهبًا وال فضة وال دارًا وال عقارًا، وإنام 
نورث الكتب واحلكمة والعلم والنبوة، وما كان لنا طعمة فلويل األمر بعدنا أن حيكم 
فيه بحكمه( وقد جعلنا ما حاولته يف الكراع والصالح، يقاتل به املسلمون، وياهدون 
ومل  وحدي،  به  أتفرد  مل  املسلمني،  من  بإمجاع  وذلك  الفجار،  املردة  ويادلون  الكفار، 
أستبد بام كان الرأي فيه عندي، وهذه حايل ومايل هي لك وبني يديك، ال تزوى عنك، 
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من  مالك  يدفع  ال  لبنيك،  الطيبة  والشجرة  أبيك،  ة  أمَّ سيدة  وأنت  دونك،  تّدخر  وال 
فضلك، وال يوضع من فرعك وأصلك، حكمك نافذ فيام ملكت يداي، فهل ترين أن 

ُأخالف يف ذلك أباك؟ 

فقالت سالم اهلل عليها: »ُسبحان اهلل!! ما كان رسول اهلل عن كتاب اهلل صادفًا، وال 
عليه  اعتالالً  الغدر  إىل  أفتجمعون  سوره،  ويفقه  أثره،  يتبع  كان  بل  خمالفًا،  ألحكامه 
بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بام ُبغي له من الغوائل يف حياته، هذا كتاب اهلل حكاًم عدالً 
وناطقًا فصاًل يقول ﴿يَِرُثنِي وَيَِرثُ مِنْ َآِل يَعُْقوبَ﴾)))، ﴿وَوَِرثَ سَُليْمَانُ دَاوُودَ﴾))) فبني 
وأباح من حظ  واملرياث،  الفرايض  من  األقساط، ورشع  عليه من  فيام وضع  عز وجل 
بل  الغابرين، كال  التظني والشبهات يف  املبطلني، وأزال  أزاح عّلة  ما  الذكران واإلناث 

سّولت لكم أنفسكم أمرًا، فصرب مجيل واهلل املستعان عىل ما تصفون«.

فقال أبو بكر: صدق اهلل وصدق رسوله وصدقت ابنته، أنت معدن احلكمة، وموطن 
اهلدى والرمحة، وركن الدين، وعني احلجة، ال ُأبعد صوابك، وال ُأنكر خطابك، هؤالء 
املسلمون بيني وبينك قّلدوين ما تقّلدت، وباتفاق منهم أخذت ما أخذت، غري مكابر 

وال مستبّد ومستأثر، وهم بذلك شهود.

الباطل،  القيل  إىل  املرسعة  الناس  »معارش  وقالت:  السالم  عليها  فاطمة  فالتفتت 
املغضية عىل الفعل القبيح اخلارس، أفال يتدبرون القرآن أم عىل قلوب أقفاهلا؟! كال بل 
ران عىل قلوبكم ما أسأتم من أعاملكم، فأخذ بسمعكم وأبصاركم، ولبئس ما تأّولتم، 
وساء ما به أرشتم، و رّش ما منه اعتنقتم، لتجدّن - واهللِ - حممله ثقياًل، وغّبه وبياًل، إذا 

))) سورة مريم: اآلية 6.
))) سورة النمل: اآلية 6).
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ُكشف لكم الغطاء، وبان ما وراءه الرضاء، وبدا لكم من ربكم ما مل تكونوا حتتسبون، 
وخرس هنالك املبطلون«. ثم عطفت عىل قرب النبي صىل اهلل عليه وآله وقالت:

ــاٌء وهــنــبــثــٌة ــبـ ــدك أنـ ــع اخلطُبقـــد كـــان ب تكرب  مل  شاهدها  كنَت  لو 

وابَلها األرِض  فقَد  فقدناّك  ــا  واختّل قوُمك فاشهْدهم وقد ُنكبواإّن

ومنزلة ُقــربى  ــه  ل ــٍل  أهـ ُمقربوكــــــــّل  األدنـــَني  عى  اإللــه  عــند 

صدورهُم نجوى  لنا  رجاٌل  الربأبدْت  ــك  دوَن وحالت  مضيَت  ملا 

بنا ــّف  ــخ ــت واس رجــــاٌل  مغتصبجتّهمتنا  األرض  وكــل  ُفقدت  مّلــا 

به ُيستضاء  ونـــورًا  ــدرًا  بـ الكتبوكــنــَت  العّزة  ذي  من  تنزل  عليك 

يؤنسنا بــاآليــات  جربيل  ــان  ك حمتجبقــد  اخلــري  فــكــّل  ــقــدت  ُف فقد 

صادفنا ــوت  امل كــان  قبلك  الكثبفليَت  دونــك  وحالت  مضيَت  مّلا 

شجٍن ذو  ــرَز  ــ ُي مل  ــام  ب ُرزيــنــا  ــا  عــربإّنـ وال  عــجــم  ال  الـــربّيـــة  مــن 

ثم انكفأت عليها السالم - وأمري املؤمنني عليه السالم يتوقع رجوعها إليه ويتطلع 
طلوعها عليه - فلام استقرت هبا الدار، قالت ألمري املؤمنني عليه السالم: 

الظنني،  حجرة  وقعدت  اجلنني،  شملة  اشتملَت  السالم،  عليك  طالب  أيب  بن  »يا 
أيب  نحيلة  يبتّزن  قحافة  أيب  ابن  هذا  األعزل،  ريش  فخانك  األجدل،  قادمة  نقضت 
ألّد يف كالمي، حتى حبستني قيلُة نرصها،  ابني، لقد أجهر يف خصامي، وألفيته  وبلغة 
مانع، خرجُت كاظمة،  دافع وال  واملهاجرُة وصلها، وغّضت اجلامعة دون طرفها، فال 
وعدُت راغمة، أرضعَت خدك يوم أضعت حّدك، افرتسَت الذئاب، وافرتشت الرتاب، 
زّلتي،  هنيئتي، ودون  قبل  ِمّت  ليتني  باطاًل، وال خيار يل،  أغنيت  قائاًل، وال  ما كففت 
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عذيري اهلل منه عاديًا، ومنك حاميًا، َويالي يف كل شارق، ويالي يف كل غارب، مات 
العمد، ووهن العُضد، شكواي إىل أيب، وعدواي إىل ريب، اللهم أنت أشّد قّوة وحوالً، 

وأحد بأسًا وتنكياًل«.

فقال أمري املؤمنني عليه السالم: »ال ويل عليك، بل الويل لشانئك، ننهي عن وجدك 
يا ابنة الصفوة، وبقية النبوة، فام ونيُت عن ديني، وال أخطأت مقدوري، فإن كنت تريدين 
الُبلغة، فرزقك مضمون، وكفيلك مأمون، وما ُأعّد لك أفضل ممّا قطع عنك، فاحتسبي 

اهلل«. فقالت: »حسبي اهلل، وأمسكْت«))).

�سرح اخلطبة 

أورد القايض النعامن املغريب يف كتابه رشح األخبار رشح خطبة الزهراء عليها السالم فقال:

رشح ما يف خطبة فاطمة صلوات اهلل عليها، مجلة ذلك أنَّ معنى كالمها هذا عليها 
السالم ليس فيام ُمنعت من فدك والعوايل خاصة، بل كان ذلك فيام تغلب فيه عليها من 
ذلك وعيل بعلها واألئمة من بعده بنوها من اإلمامة التي جعلها عز وجل فيهم ونص هبا 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فام قدمنا يف هذا الكتاب ذكر مجل منه.

ة،  وأرادت بذلك صلوات اهلل عليها ما قد ذكرته يف كالمها من إقامة احلجة عىل األمَّ
فيه،  عليهم  وتغلب  اهتضموه،  فيها  فيام  والبيان  احلق  وإيضاح  إليهم،  املعذرة  وإبالغ 
واستأثر من حقهم به لئال يقولوا كام قالوا: أهل بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله سّلموا 
إذن عيل عليه  إال عن  وقالته من ذلك  له  ملا خرجت  يكن خروجها  ذلك طائعني، ومل 
السالم، إذ ال يوز أن ترج من بيتها ملثل هذا املقام، وأن تتكلم عىل رؤوس الناس بمثل 

))) االحتجاج للطربيس ): ))) - 46)؛ بحار األنوار 9): 6)) - 44).
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هذا ] من [ املهاجرين واألنصار.

»احلشد«: اجلمع إذا دعوا فأتوا ملا دعوا له. كان أبو بكر قد علم بمجيء فاطمة عليها 
السالم إليه، فجمع الناس لئال يعتابوا عليه رأيًا إذ مل يكونوا بحرضته.

اليشء  ناط  منه:  يقال  ُعّلقت،  نيطت:  مالءة«.  الناس  ودون  دونا  »نيطت  وقوله: 
إذا عّلقتها. والنوط علق اليشء، وهو مصدر  القربة  يقال منه: نطت  إذا عّلقه.  ينوطه: 

ناط، يقول: ناط اليشء ينوطه نوطًا إذا عّلقه.

واملالءة: الربطة، وهي مثل الرداء يف العرض والطول.

وقوله: »أجهش القوم بالبكاء«. يقال منه: أجهش نفيس، إذا هنضت إليه وهّم بالبكاء. 
قال الطرماح:

أجهش نفيس وقلت أال ال تبعدوا.

البكاء  إذا غصه  ينشج  الباكي،  نشيج  منه:  يقال  القوم«.  نشيج  »حتى سكن  وقوله: 
يف حلقه وملا ينتحب. ومن ذلك نشيج احلامر، ألنَّه صوت يف حلقه. ويقال منه: نشجت 

القدر: إذا غلت، والطعنة إذا سمع خروج الدم منها، صوت يف داخلها.

وقوهلا: »فإن تعزوه«: من اعتزى، واالعتزاء: االتصال يف الدعوة، إذا كانت حرب. 
فكّل من اّدعى يف شعاره أنا فالن بن فالن أو فالن الفالين فقد اعتزى إليه.

قال نرص بن سيار:

وفرعها متيم  مــن  وأصـــي  اعتزاؤهافكيف  واعتزاي  فرعي  أصل  إىل 

وقوهلا: »صادعًا بالرسالة«.
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من قول اهلل عز وجل ﴿َفاصْدَعْ بِمَا ُتؤْمَرُ﴾. يقال منه: صدع الرجل باحلق إذا تكلم 
به جهارًا.

وقوهلا: »مائاًل عن مدرجة املرشكني«. أي عن طرق الباطل الذي هم عليه. واملدرجة: 
ممر اإلنسان عىل مسلك الطريق. وكذلك مدارج الريح. يقال: ريح دروج، وهي التي 

تؤثر يف األرض خطوطًا كالطريق.

قال العجاج: 

)أمثاهلا يف الراسيات مدرجة(

وقوهلا: »ضاربًا ثبجهم«.

الثبج: أعىل الكاهل. والكاهل: أصل العنق تعني رضب رقاهبم.

وقوهلا: »آخذًا بأكظامهم«.

الكظم خمرج النفس. يقال منه: قد غّمه اليشء فأخذ بكظمه، فام يقدر أن يتنفس فهو 
مكظوم. وكظيم: أي مكروب.

وقوهلا: »جيّذ اهلام«.

تقول: يقطع الرؤوس. واجلّذ: القطع املستأصل الوحي والكرس لليشء الصلب.

وقوهلا: »يكّب األصنام«.

عن  هلا  وقلبه  إياها  وآله  عليه  اهلل  صىل  كرسه  وذلك  وجوهها.  عىل  يكفئها  تقول: 
مواضعها التي كانت فيها عىل الكعبة وغريها.

وقوهلا: »ونطق زعيم الدين«.



314

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

الزعيـم هاهنـا الـذي يسـود قومـه. يقـال منـه: زعـم يزعـم زعامـة: أي صـار هلـم 
زعيـاًم، ولذلـك قيـل للكفيل زعيـم، كأنَّه سـاد من كفل بـه. وعنت صلـوات اهلل عليها 
بزعيـم الديـن: رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه، تقول: إنَّـه نطق بالرسـالة وبـام أوحاه 

اهلل عزوجـل إليـه مـن القرآن.

وقوهلا: »خرست شقاشق الشياطني«.

اخلرس: ذهاب الكالم وذهاب الصوت من اليشء. يقال منه: كتيبة خرساء: إذا مل 
يسمع هلا صوت وال جلبة، وعلم أخرس: إذا مل يسمع صوت صدى.

والشقاشق: مجع شقشقة، وهي التي يغط هبا البعري، وترج من شدقه إذا هدر. وإذا 
نحر مل توجد كذلك، وإنَّام هي حلمة يف آخر فيه تنتفخ إذا هاج ومتتد حتى ترج من حلقه، 
إذ ال هتيج،  ا ال شقشقة هلا متتد كذلك  انفّشت. والناقة هتدر وال تغط، ألهنَّ فإذا سكن 

فرضبت ذلك مثاًل لصولة الكفار وانقطاعها برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

الرجل، وتشطن: أي  يقال منه: تشيطن  الشيطان، عىل قدر فيعال.  والشياطني مجع 
صار شيطانًا، وفعل فعله.

وقوهلا: »فهتم بكلمة اإلخالص«.

يقال منه فاه الرجل بالكالم: إذا لفظ به، وهو يفوه به شعر، وما فاهوا به وهلم مقيم. 
ورجل مفوه: قادر عىل الكالم.

وكلمة اإلخالص: شهادة أن ال إله إالَّ اهلل، وأنَّ حممدًا رسول اهلل.

وقوهلا: »مذقة الشارب«، و»نزة الطامع«، و»قبسة العجالن«، و»موطئ األقدام«.
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املذاق يف الرشاب: خلط املاء باللبن. تقول مذقته: إذا خلطته مذقًا.

والنهزة: اسم اليشء الذي يتناول ويمكن تناوله كالغنيمة. يقال: انتهزها فقد أمكنتك 
قبل الفوت.

والقبس: شعلة النار، قال اهلل عز وجل حكاية عن موسى عليه السالم: ﴿إِنِّي َآنَسْتُ 
ُكمْ تَصَْطُلونَ﴾))). يقال لآلخذ  نَارًا سََآتِيُكمْ مِنْهَا بَِخبٍَر َأوْ َآتِيُكمْ بِشِهَاٍب َقبٍَس َلعَلَّ
من ذلك قبس واقتبس إذا أخذ من هلب النار يف طعم يعلق به. ومن ذلك يقال: قبست 

العلم فاقتبسته، واقتبست الرجل نارًا. وأقبسته علاًم إذا أعطيته ذلك.

)وموطئ األقدام(: املوضع الذي تطأه. رضبت ذلك صلوات اهلل عليها مثاًل ملا كانوا 
كانوا  الناس  اهلل عليه وآله، وأنَّ  برسوله صىل  اهلل عز وجل  أعزهم  الذلة حتى  فيه من 
يتخطفوهنم من حوهلم،كام أخرب اهلل عز وجل بذلك يف كتابه ويطمعون فيهم وينتهزوهنم 

ويطأوهنم بالذل والصغار.

وقوهلا: »ترشبون الطرق«.

والطرق: املاء الذي بالت فيه الدواب قد اصفّر. تقول: هذا ماء قد طرقته اإلبل وهي 
تطرقه طرقًا، وهو ماء طرق.

قال الشاعر:

وزعــوا الغالة  يرجو  الــذي  طوارقهوقــال  ــّن  وه يطرق  ال  ــاء  امل عــن 

وشبنه طــرقــًا  ــار  ص حتى  ــن  زل ــأصــفــر تـــذريـــه ســـجـــاالً أيــانــقــهفــام  ب

وقوهلا: »تقتاتون القد«.

))) سورة النمل: اآلية 7.



316

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

من القوت. والقّد: ما يقد من اجللد النيء، ومنه اشتق القديد الذي يقّد من اللحم 
وكانوا يأكلون ]ذلك[ عند املسغبة.

وقوهلا: »أذلة خاشعني«.

الذل: اهلوان. واخلشوع: اخلضوع.

وقوهلا: »بعد اللتيا والتي«.

واللتيا: تصغري التي، والتي: معرفة التي وال تقول هبا يف املعرفة إال عىل هذه اللغة، 
م  وكأهنَّ اللوايت.  اجلمع  ومجع  الاليت،  ومجعها  لأُلخرى،  تقوية  الالمني  إحدى  وجعلوا 

كنوا هبا يف قوهلم اللتيا والتي عن شّدة أو داهية صغرى وكربى.

وقوهلا: »بعد لفيف ذوايب العرب«.

فاللفيف: ما اجتمع من الناس من قبائل شتى، يقال منه: جاء القوم بلفهم ولفيفهم. 
ولف الناس ما يلف من هاهنا وهاهنا كام يلف اإلنسان القوم ملا يريده من شهادة زور 
القوم  إليه من مثل هذا. والذوايب مجع ذؤابة. وذؤابة  يريد أن يمعهم  وغري ذلك مما 
موضع عزهم ورشفهم، يقال منه: فالن من ذؤابة بني فالن إذا كان من أهل بيت رشفهم 
وعزهم. واجلمع ذوائب، والقياس الذائب، ولكنهم يستثقلون اجلمع بني مهزتني فلينوا 

األُوىل منهام.

وقوهلا: »كّلام أحّشوا نارًا للحرب أو نجم قرن للضاللة أو فغرت فاغرة للمرشكني 
فاها قذف أخاه ] عليًا [ يف هلواهتا«.

أحّشوا: أوقدوا. تقول: حششت النار باحلطب. وأنا أحّشها، وهو ضّمك ما تفرق 
من احلطب إىل النار لتستوقد. قال العجاج:
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ــُخ ــبَّ ــطُّ ال ــشُّ  ــ ـ حَتُ أن  ــوال  لـ اهللِ  ُمستَرُختـــا  ال  حيُث  اجلــحــيــَم،  يَب 

الذين  بالطباخني  شّبههم  فيها،  من  بالعذاب  املوكلني  النار  مالئكة  بالطبخ:  يعني 
يوقدون النار عىل اللحم ليطبخوه.

الذي خيرج  للخارج  يقال  قام.  للضال ونجم  ارتفع  تقول:  قرٌن للضاللة«،  »ونجم 
والقوة.  الشجاعة  نده يف  الرجل  وقرن  عليه.  يقوم  من  لقيامه عىل  ناجم  السلطان  عىل 

ويقال منه: تبارزت األقران وتواجهوا واقتتلوا.

وفغرت فاغرة فاها. والفغر: فتح الفم. يقال: فغر الرجل فاه: أي فتحه. والفاغرة: 
فيها  يقتل  من  ومثلت  اشتدت،  إذ  للحرب  مثاًل  ذلك  رضبت  فمها.  فتحت  قد  التي 

ا فغرت فاها: أي فتحته لتأتيهم من يقتل فيها. بابتالعها إياهم كأهنَّ

النبي صىل اهلل عليه وآله عليًا عليه  »قذف أخاه ] عليًا [ يف هلواهتا«. تعني: إهناض 
السالم ملبارزة األقران من املرشكني الشجعان.

واللهوات، مجع هلات. واللهات: حلمة مرشفة يف أقىص الفم فيام ييل احللق. ويقال: 
ا شقشقة البعري ولكل ذي حلق هلاة. واجلمع: اللها، واللهوات. إهنَّ

وقوهلا: »فال ينكفئ«، تقول: ال ينقلب منهزمًا إذا بعثه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
حلرب. يقال منه انكفأ القوم إذا اهنزموا وانكفأوا.

وقوهلا: »حتى يطأ سامكها بأمخصه«.

ويقال:  َفسَوَّاهَا﴾)))  سَمَْكهَا  ﴿رََفعَ  وجل  عز  اهلل  قال  املرتفع.  والسمك:  فالساك 
سناٌم سامك: أي مرتفع. والسامكان: نجامن مرتفعان. ومن ذلك سّمي الرجل سامكًا، 

))) سورة النازعات: اآلية 8).
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يريدون به العلو والرفعة. تقول: ال ينثني وال يرجع يف احلرب حتى يطأ أعىل من فيها، 
وهو  األرض  عن  القدم  أسف  من  ارتفع  ما  واألمخص:  بأمخصه.  ويبارزه  يقاتله  فمن 

وسطه. ويقال: وهو مخيص القدم.

قال الشاعر: 

وكَأنَّ أمخصها بالشوك منتعل

وقوهلا: »وخيمد حّر هلبها بحّده«.

تعني احلرب شبهتها، فإذا هو قتل املناحبني له فيها أو هزمهم ُأمخدوا كحد السيف 
وحد السنان. واحتد الرجل إذا غضب وحده وغضبه.

وقوهلا: »وأنتم يف رفاهية«.

يقال منه: رفهه عيش فالن رفاهية، فهو رفيه العيش، أي هو يف خري وخفض.

وقوهلا: »ظهرت حسكة النفاق«.

من حسك الصدر: وهو حقد العداوة. وتقول إنَّه حسك الصدر عىل فالن.

وقوهلا: »واستهتك جلباب الدين«.

استهتك، استفعل من اهلتك، واهلتك أن جتذب ثوبًا أو سرتًا فتقطعه من موضعه، أو 
تشق طائفة فيبدو لذلك ما وراءه، فلذلك يقال: هتك اهلل سرته، ورجل مهتوك السرت، 
متهّتك. ورجل مستهتك ال يبايل أن هيتك سرته عن عورته. ويقال ذلك لكل يشء هتك 

وأهتك واستهتك.

واجللباب: ثوب أوسع من اخلامر ودون الرداء تغطي به املرأة رأسها وصدرها، فإذا 
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فعلت ذلك قيل جتلببت، فرضبت فاطمة صلوات اهلل عليها ذلك مثاًل هلتكهم حرمات 
الدين واستخفافهم هبا.

وقوهلا: »ونطق كاظم الغاوين«.

فالكظم: السكوت. والكاظم: الساكت. تقول: نطق من كان من الغد، أن قد أسكته 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. والغاوون مجع غاٍو من الغي. والغي مصدر من قولك 

غوي الغاوي، فهو يغوى غيًا. والغّي: الضالل ضد اهلدى.

وقوهلا: »نبغ خامل اآلفلني«.

يقال: نبغ فالن إذا قال الشعر ومل يكن قاله قبل ذلك. وقيل: إنَّ زيادًا قال الشعر بعد 
أن كرب، فسّمي النابغة لذلك، وقيل: بل سمي بذلك لقوله: )وقد نبغت هلم منّا شؤون(

فمعنى نبغ ها هنا: ظهر اليوم من كان خاماًل من اآلفلني.

وقوهلا: »وهدر فنيق املبطلني«.

اإلبل. رضبته  الفحل من  والفنيق:  أيضًا هتدر.  البعري هيدر هديرًا وهدرًا. واحلاممة 
ة فرأس عليها وتناول ما ليس له منها. مثاًل ملن استفحل من املبطلني من األمَّ

وقوهلا: »خيطر يف عرصاتكم«.

إذا مشى  بزينة  تعني: الفحل من اإلبل الذي رضبته مثاًل. والفحل من اإلبل خيطر 
مجع  والعرصات:  كربًا.  بيديه  خيطر  مشى  إذا  اإلنسان  وكذلك  الناقة،  وكذلك  خمتاالً. 

عرصة. وعرصة الدار: وسطها.

وقوهلا: »وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخًا بكم«.
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مغرز اليشء: أصله مثل مغارز الريش، ومغارز األضالع.

وقوهلا: »ولعزمه متطاولني«.

املتطاول: اليشء املسترشف إليه. قال الشاعر: 

ــه فــرأيــتــه ــت ــت فــاســتــرف ــاول ــط الــفــوارست عمرو  أأنــت  لــه  فقلت 

وقوهلا: »وأمحشكم فألفاكم غضابًا«.

ــد  ــه: ق ــتد غضب ــل إذا اش ــه الرج ــال من ــك. يق ــم كذل ــم فوجدك ــول: أغضبك تق
ــًا. ــتحمش غضب اس

وقوهلا: »فوسمتم غري إبلكم، ووردتم غري رشبكم«.

مثل رضبته الغتصاهبم اإلمامة من أهلها وأخذهم غري حقهم منها.

وقوهلا: »هذا والعهد قريب«.

تعني برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وإنَّ ذلك كان منهم بقرب وفاته.

وقوهلا: »والكلم رحيب«.

أي واسع. تعني ما تكلم به رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف إمامة عيل عليه السالم 
فام أوجبها وأكدها.

وقوهلا: »واجلرح ملا يندمل«.

تقول يربأ. واندمال اجلرح: برؤه. تعني: موت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

وقوهلا: »أنى تؤفكون«.
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تقول: أين تصّدون عن احلق. واألفاك الذي يأفك الناس عن احلق بالكذب. واإلفك، 
تقول: أفك الرجل عن أمر كذا، إذا رصف عنه بالكذب والباطل.

وقوهلا: »أبتّز إرثيه«.

استلبته  الذي  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  مرياثها من رسول  تعني  إرثي،  ُأسلب  تقول: 
ومنعته. والبز هاهنا االستالب. والعرب تقول: َمن عّز بّز معناه من غلب سلب. واهلاء 
من أرثيه زائدة وهي تسمى هاء االسرتاحة من قول اهلل عز وجل ﴿مَا َأْغنَى عَنِّي مَالِيَهْ * 

هََلكَ عَنِّي سُْلَطانِيَهْ﴾))) وقوله تعاىل: ﴿وَمَا َأدْرَاَك مَا هِيَهْ﴾))) وهي لغة قريشية.

وقوهلا: »لقد جئت شيئًا فريًا«.

والفري هاهنا: األمر العظيم. والفري أيضًا: الكذب. والفري: القذف.

وقوهلا: »فدونكها خمطومة مرحولة«.

التي  لظالمتها  مثاًل  رضبتها  وخطامها،  رحلها  عليها  بناقة  مّثلتها  ظالمتها  تعني 
ارتكبها منها.

وقوهلا: »والزعيم حممد«.

فالزعيم: الكفيل. ألنَّ حممدًا صىل اهلل عليه وآله قد تكّفل ملن أطاعه باجلنة. وتكفل 
ملن ُبغي عليه بالنرص واالنتصاف ممن بغى عليه وظلمه.

وقوهلا: »ما هذه الِسنة عن ظالمتي«.

السنة: الوسن. يقال منه: قد وسن الرجل، إذا أخذته سنة النعاس، وقد غلبه وسنه. 
))) سورة احلاقة: اآلية 9).

))) سورة القارعة: اآلية 0).
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فالسنة  نَوْمٌ﴾)))،  وََل  سِنٌَة  تَْأخُُذهُ  َل  الَْقيُّومُ  الْحَيُّ  هُوَ  إِلَّ  إَِلهَ  َل  هُ  ﴿اللَّ وجل:  عز  اهلل  قال 
النعاس من غري استشغال نوم.

قال الشاعر: 

فرّنقت النعاس  أقــصــده  بــنــائــموســنــان  ــيـــس  ولـ ِســـنـــٌة  ــه  ــن ــي ع يف 

ومعنى قوهلا »ما هذه السنة عن ظالمتي« تعني التغافل عنها. والتهاون هبا كام يكون 
الناعس عن اليشء غافاًل عنه إذا مل ينرصوها يف ذلك، وال أعانوها عليه.

وقوهلا: »رسعان ما نسيتم، وعجالن ما أحدثتم«. هي كلامت تقوهلا العرب لرسعان 
ما صنعت كذا وكذا. تعني أرسع ما صنعته ولوشكان ما خرجت ولعجالن ما جئت. 

قال الشاعر:

رجالكم قتل  بعد  فيكم  تصببأخيطب  ــاء  ــدمـ والـ ــذا  هـ ــان  ــرع ل

قوهلا: »فخطب جليل استوسع وهيه«.

فاخلطب: األمر، يقال ما خطبك: أي ما أمرك. ويقال: هذا خطب جليل. وخطب 
يسري. واجلمع خطوب. قال اهلل تعاىل: ﴿َفمَا خَْطبُُكمْ َأيُّهَا الْمُرْسَُلونَ﴾))).

واستوسع وهيه: أي اتسع ما وهي من أجله، تعني: مصاب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله، وما وهي من أجله من األمر واتسع وهيه لذلك.

وقوهلا: »واستنهر فتقه« لفقدان راتقه.

يقال منه: رتق الفتق إذا حلمه وأصلحه. تعني فقدان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 

))) سورة البقرة: اآلية 55).
))) سورة احلجر: اآلية 57؛ وسورة الذاريات: اآلية )).
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الذي كان يرتق ما انفتق من األُمور.

وقوهلا: »واكتابت خرية اهلل يف خلقه«.

تعني بموت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله والكآبة من اهلمة، واالنكسار من احلزن يف 
الوجه خاصة. تقول: كئب الرجل، والكئب كأبة، يوقف األلف، وكآبة باملد.

وقوهلا: »وأكدت اآلمال«.

تقول: انقطعت. قال اهلل عز وجل: ﴿وََأعَْطى َقلِيلً وََأْكدَى﴾)))، أي قطع ما كان 
يعطيه. وقد قيل: إنَّ املعطي إذا أعطى عطاًء نزرًا قلياًل قيل أكدى، واألول أشبه باملعنى. 

ويقال: فالن قد بلغ الناس كديته: أي أنَّه كان يعطي ثم أمسك. قالت اخلنساء: 

فتى الفتيان ما بلغوا كداها

وقوهلا: »إهيًا بني قيلة«.

فهو من الدعاء املنسوب، تقول: يا بني قيلة، تعني: األنصار، وهم األوس واخلزرج 
ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرء القيس بن مادر بن عبد 
اهلل بن األمرد بن عوف بن نبتة بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ، ومها ابنا قيلة، وهم 

هم. األنصار، نسبوا إىل ُأمِّ

وقوهلا: »أهتضم تراث أيب«.

من  وهضمت  انتقصته.  أي  حقي:  هضمت  منه:  ويقال  أيب.  مرياث  ُأنقص  تقول: 
حقي طائفة: أي تركتها. واهلضام: الذي يرتك من حقه ويعطي غريه. يقال: قد هضم له 

))) سورة النجم: اآلية 4).
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من حقه،قال لبيد:

حّقها الــعــشــرية  يعطي  ــٌم  ــهــا هــّضــامــهــاومــقــّس ومـــغـــذمـــٌر حلــقــوق

والرتاث تاؤه واو وهو تركه املرياث. وال يمع كام يمع املرياث. فيقال: تواريث.

وقوهلا: »وأنتم نخبة اهلل التي انتخب لدينه«.

املختار  النخيب:  مصدر  وهو  ونخابة،  نخبة  واستخلص  اختري،  ملا  اخلرية  النخبة: 
املستخلص املصطفى اختيارًا عىل غريه. وتنخب: اختار واستخلص.

وقوهلا: »فنابذتم العرب وكافحتم األُمم«.

نابذناهم  إليه احلرب عىل سواء: أي  نبذت  الفريقني للحرب. تقول:  انتباذ  املنابذة: 
ه: أي تطرحه ليخفي  أمُّ تنبذه  الزنا الذي  احلرب. والنبذ طرحك اليشء، واملنبوذ: ولد 

أمرها. فكأنَّ املنابذة طرح ما بني الفريقني من الصلح واالتفاق بني بعضهم وبعض.

واملكافحة - يف احلرب -: املضاربة تلقاء الوجوه. قال الشاعر:

بالضحى اهلواجر  لوحات  ــة لــلــمــنــخــريــن ولــلــفــمتكافح  ــح ــاف ــك م

وقوهلا: »وخبت نريان الباطل«.

احلرب كذلك وخبت  إذا سكنت. وخبت  النار:  النار. وخبت  اخلبو: سكون هلب 
النار تبو خبوًا: إذا طفئت.

وقوهلا: »واستوسق نظام الدين«.

بعض.  إىل  بعضه  اليشء  ضّمك  والوسق:  بعض.  إىل  بعضه  وانضم  اجتمع  تقول: 
وانضمت.  اجتمعت  إذا  اإلبل:  استوسقت  ويقال:  واالستواء.  االنضامم  واالتساق: 
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واستوسق النظام كذلك. وهذا مثل رضبته الجتامع املؤمنني وُألفتهم عىل إقامة دين اهلل 
عز وجل يف حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

وقوهلا: »فنكصتم بعد اإلقدام«.

النكوص: اإلحجام عن اليشء. يقال ملن أراد أمرًا ثم رجع عنه: نكص عىل عقبيه.

وقوهلا: »نكثوا أيامنم«.

نكث اليمني، ونكث العهد والعقد: حله من بعد عقد وإبرام. وكذلك النقض. قال 
اهلل عز وجل: ﴿َفمَنْ نََكثَ َفِإنَّمَا يَنُْكثُ عََلى نَْفسِهِ﴾)))، وقال أيضًا: ﴿وََل تَنُْقُضوا 
بَعْدِ  مِنْ  َغزَْلهَا  نََقَضتْ  تِي  َكالَّ تَُكوُنوا  ﴿وََل  وقال:  تَوْكِيدِهَا﴾)))،  بَعْدَ  يْمَانَ  اْلَ
ُقوَّةٍ َأنَْكاًثا تَتَّخُِذونَ َأيْمَانَُكمْ دَخَلً بَيْنَُكمْ﴾))). قيل: إنَّ ذلك رضب مثاًل المرأة 
محقاء كانت تغزل الغزل، ثم تفتله عىل خالف ما فتلته إذا غزلته، فينحل ويفسد وذلك 

النكث. والنكيثة اسم.

وقوهلـا: »لقـد قلـت مـا قلـت عـىل علـٍم منـي باخلـذالن الـذي خامـر صدوركـم 
قلوبكـم«. واسـتفز 

خيمر  وكلام  جوفه.  خالط  إذا  الداء:  خامره  منه:  يقال  خالطها.  صدوركم[:  ]خامر 
باملاء يقال: اختمر. إذا خالطه خيتمر به من طعم أو ريح مل يكن قبل ذلك فيه. واستفز 
يف  ُألقي  حتى  الرجل  استفز  ويقال:  والذعر.  اإلفزاع  واإلفزاز:  اإلفزاز.  من  استفعل: 

اجلهل، واستفز حتى ُأخرج من داره: بمعنى خّوف وُأفزع حتى فعل ذلك.

))) سورة الفتح: اآلية 0).
))) سورة النحل: اآلية )9.
))) سورة النحل: اآلية )9.
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وقوهلا: »لبّثة الصدر وبعثة الغيظ«.

فبثة الصدر: خروج ما يف القلب، واحلديث به. وأصل البث: تفريق األشياء. كبث 
اخليل يف الغارة وبث الكالب للصيد. وخلق اهلل اخللق وبثهم يف األرض وتقول: أبثه 
احلديث إبثاثًا، فأنا مبثه. واحلديث مبث. تقول عليها السالم: ولكنني بثثت ما يف الصدر. 
والبث أيضًا شدة احلزن. قيل: ألَنَّ صاحبه ال يصري حتى يبثه: أي يشكوه. قال اهلل عز 
ه﴾، وقد يكون قوهلا أيضًا  وجل حكاية عن يعقوب: ﴿إِنَّمَا َأشُْكو بَثِّي وَحُزْنِي إَِلى اللَّ
ا تبث ما يف قلبها من الغم بام ذكرته وإن كانت تعلم أنَّ ذلك ال يرصفهم عام هم  يف هذا إهنَّ

عليه. وبعثة الغيظ، ما يبعثه: أي يرسله. ويبعث عنه من القول وغريه.

وقوهلا: »فدونكموها، فاحتقبوها«.

شد  االحتقاب:  وأصل  إثمها.  احتقبوا  تقول:  إليهم،  تظلمت  التي  ظالمتها  تعني 
واإلثم كذلك  واستحقب،  احتقب  تقول:  ما محل من خلف.  احلقبة من خلف، وكل 

حيتقب. قال الشاعر:

مستحقب ــري  غ فـــارشب  واغـــــلفــالــيــوم  وال  اهلل  مـــــن  إثــــــــاًم 

وقوهلا: »دبرة الظهر«.

تعني بثقلها كام يدبر ظهر الدابة احلمل الثقيل.

وقوهلا: »موسومة بشنار األبد«.

يف  الشنار  يقرأون  ما  وقل  وشنار.  عار  يفعله.  فعل  من  الرجل  يلزم  والعار  العيب 
العار. وكذلك جاء يف هذا الكالم بعد ذكر العار وييء مفردًا يف الشعر.
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قال الشاعر: )ولوال رعيهم سمع الشنار(

فهذا رشح آخر هذه اخلطبة التي خطبتها فاطمة عليها السالم))).

لقد فرض اإلسالم عىل سيدة نساء العاملني عليها السالم أن حتتجب فال يراها رجل 
املباركة، لكنها - مع ذلك - كانت حارضة بقّوة يف متن  وال ترى رجاًل معظم حياهتا 
األحداث اإلسالمية املهمة، سواء إىل جانب أبيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أو إىل 
ته، أو يف بيتها إىل جانب ولدهيا  جانب بعلها عليه السالم ويص رسول اهلل وخليفته يف ُأمَّ
سيدي شباب أهل اجلنة عليهام السالم، لكنها يف ذلك كله ندر أن ألقت خطبة أو حتدثت 
بحديث طويل تستبني من خالهلام قابليتها ومهارهتا األدبية، عدا اخلطبتني اللتني ُأجربت 
عىل إلقائهام بعد غصب حقها يف فدك، دفاعًا عن حق أمري املؤمنني وأهل البيت يف خالفة 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله؛ يضاف إليهام جمموعة من االحتجاجات التي نقلها التاريخ 
واجهت هبا الزهراء عليها السالم السلطة احلاكمة؛ ولعل السبب يف ذلك هو أنَّ أهل 
البيت عليهم السالم يتحدثون - حني يتحدثون - ليبّينوا حكاًم أو يفرّسوا آية أو لريشدوا 
سائاًل أو ما شابه ذلك من الرضورات التي تقتيض منهم احلديث؛ ومل يكونوا يتحدثون 

لُيظهروا مهارة أدبية أو ليتباروا يف جمال أديب أو فكري مع غريهم. 

ولقد كانت الزهراء عليها السالم يف منطقها وبالغتها أشبه الناس بأبيها رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله، وشهدت هلا بذلك عائشة يف قوهلا: ما كان أحد أشبه حديثًا وال كالمًا 
وال مشية برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من فاطمة)))؛ يضاف إىل ذلك أهنا كانت كفوًا 
ألمري املؤمنني عليه السالم أمري البالغة. وقد نقل العالمة املحقق عيل بن عيسى األربيل 

))) رشح األخبار للقايض النعامن املغريب ): 55.
))) نظم درر السمطني للزرندي: ص79).
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صاحب كشف الغمة يف خطبتها سالم اهلل عليها يف حمفل من املهاجرين واألنصار وقال 
ا من حماسن اخلطب وبدايعها عليها مسحة من نور النبوة وفيها عبقة من أرج  عنها بـ)إهنَّ

الرسالة وقد أوردها املؤالف واملخالف(. 

مالحظات يف خروج الزهراء عليها ال�سالم واإلقائها خطبتها

أقول: لقد نقل التاريخ أنَّ ابنة خاتم األنبياء صىل اهلل عليه وآله توّجهت إىل املسجد 
البتول  الزهراء  ننظر ملاذا خرجت  وألقت خطبة يف االحتجاج عىل أيب بكر. وعلينا أن 

عليها السالم من بيتها؟ وكيف خرجت؟ 

أما كيفية خروج الزهراء عليها السالم فقد روى الشيخ أبو منصور أمحد ابن عيل بن أيب 
طالب الطربيس يف كتاب االحتجاج، عن عبد اهلل بن احلسن عن آبائه عليهم السالم أنَّه: 

»ملا أمجع أبو بكر عىل منع فاطمة عليها السالم فدكًا وبلغها ذلك، الثت مخارها عىل 
رأسها، واشتملت بجلباهبا، وأقبلت يف مّلة من حفدهتا ونساء قومها، تطأ ذيوهلا، ما خترم 
مشيتها مشية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، حتى دخلت عىل أيب بكر، وهو يف حشد من 

املهاجرين واألنصار وغريهم فنيطت دونا مالءة«- إىل آخر كالمه.

ونلحظ األُمور التالية:

املقنعة، سّمي بذلك  الزهراء عليها السالم الثت عليها مخارها؛ واخلامر هو  إنَّ   -(
ألنَّه خيّمر به أي يغّطى. واختمرت املرأة: لبست مخارها وغّطت رأسها. و)الثت مخارها( 

أي عصبت به رأسها.

والثوب  والرداء  امللحفة  هو  واجللباب  بجلباهبا،  اشتملت  السالم  عليها  ا  إهنَّ  -(
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ا عليها السالم  الواسع للمرأة. واالشتامل باليشء جعله شاماًل وحميطًا بالبدن. واملراد أهنَّ
غطت رأسها وصدرها أوالً باملقنعة، ثم لبست ملحفة تغطي مجيع بدهنا، وهذا كناية عن 
غاية التسرّت، وهي عادة النساء اخلفرات إذا أردن اخلروج من الدار إىل اخلارج حتفظًا عن 

الرجال األجانب.)))

ا أقبلت إىل املسجد يف مجاعة من  ا عليها السالم أقبلت يف مّلة من حفدهتا. أي أهنَّ )- إهنَّ
أعواهنا وخدمها، أو يف مجاعة من أتراهبا وأمثاهلا يف السّن، وذلك أبلغ يف التسرّت.

ـا عليهـا السـالم كانـت يف مشـيتها تطـأ ذيوهلـا، أي أنَّ أثواهبـا التـي كانـت  4- إهنَّ
ترتدهيـا كانـت طويلـة إىل احلـد الذي كانـت إذا سـارت وطأت أذيـال أثواهبـا، وذلك 

والتسـرّت. االحتشـام  غاية 

ا عليها السالم كانت يف مشيتها ما ترم )أي ما تنقص وال تعدل عن( مشية  5- إهنَّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وهي مشية مرتبطة يف أذهان املسلمني بالقدسّية. 

ا اختارت مسجد أبيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله القريب من دارها إللقاء  6- إهنَّ
خطبتها، ومن الواضح أنَّ باب بيت الزهراء عليها السالم مرشع إىل املسجد، ومل يكن 

يتوّجب عليها - واحلال هذه - إالَّ السري عّدة خطوات للدخول إىل املسجد.

ا عليها السالم دخلت عىل أيب بكر؛ واستخدام هذا التعبري بدالً من )وردت  7- إهنَّ
عىل( يشري إىل استعالء الداخل -وهو الزهراء عليها السالم - عىل الطرف اآلخر.

بينها  يناط  الزهراء الطاهرة إالَّ أن  8- ومع كل هذا االحتجاب والتسرّت، فقد أبت 
وبني القوم مالءة، لتتحّدث من خلف املالءة. 

))) أنظر: اللمعة البيضاء للتربيزي األنصاري ص 9)).
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وأما سبب خروج الزهراء عليها السالم فقد تعرضنا له يف الفصل الثالث والعرشين، 
وحسبنا أن نشري يف هذه العجالة إىل أنَّ خطبتها عليها السالم كانت موّظفة للدفاع عن 
السالم وخالفته لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، والتنبيه عىل  املؤمنني عليه  أمري  والية 
حقيقة أنَّ املسلمني أخطأوا حّظهم حني استبدلوا أمري املؤمنني عليه السالم بسواه ممن 
ال يقارن به. كام أنَّ الزهراء عليها السالم مل تتعّرض إىل موضوع فدك إالَّ للداللة عىل 
خمالفة السلطة احلاكمة الرصحية لسنّة رسول اهلل ولتعاليم القرآن الكريم، وللتذكري بأنَّ 
مثل هذه السلطة غري جديرة بحكم املجتمع اإلسالمي، وأنَّ مثل هذه السلطة إن ُقّدر هلا 

االستمرار يف قيادة املسلمني، فعليهم أن ينتظروا منها الويالت.

التذكري ببيعة الغدير

عليه  اهلل  صىل  اهلل  لرسول  خاّصًا  ملكًا  أضحت  التي  املناطق  من  )فدك(  أنَّ  ذكرنا 
وآله، وأنَّه أعطاها للزهراء عليها السالم بأمر من اهلل تعاىل. وقد وّظفت الزهراء عليها 
املؤمنني  أمري  وإثبات حّقانّية  القائم،  احلكم  بطالن رشعّية  تبيني  فدك يف  السالم قضّية 
عليه السالم بخالفة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. ونالحظ أنَّ الزهراء عليها السالم ملا 
ا مل جتعل مطالبتها بفدك املوضوع األسايس هلا، يشهد عىل ذلك اعتذار  ُمنعت فدكًا فإهنَّ
م لو سمعوا كالمها ملا بايعوا أبا بكر وملا عدلوا ببيعتهم عن أمري املؤمنني  األنصار هلا بأهنَّ
م قد بايعوا أمري املؤمنني عليه السالم عن قريب يوم  عليه السالم، فاحتّجت عليهم بأهنَّ

الغدير، وأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أقام احلّجة عليهم ومل يرتك عذرًا ملعتذر.

قال الشيخ الصدوق )رمحه اهلل(: إنَّ يوم غدير خم مل يدع ألحد عذرًا؛ هكذا قالت 
بنت  يا  فقالوا:  ُمنعت فدكًا وخاطبت األنصار،  ملا  السالم  فاطمة عليها  النسوان  سيدة 
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حممد لو سمعنا هذا الكالم منِك قبل بيعتنا أليب بكر ما عدلنا بعيّل أحدًا، فقالت: وهل 
ترك أيب يوم غدير ُخّم ألحد عذرًا))).

وأخرج املجليس يف بحار األنوار )يف حديث( أنَّ حممود بن لبيد سأل الزهراء عليها 
السالم: هل نّص رسول اهلل قبل وفاته عىل عيل باإلمامة؟ قالت: »وا عجبًا أنسيتم يوم 
غدير خم«؟ قال: قد كان ذلك ولكن أخربيني بام أشري إليك، قالت: »ُأشهد اهلل تعاىل لقد 
سمعته يقول: علٌّ خرُي من َأَخّلفه فيكم، وهو اإلمام واخلليفة بعدي وسبطـاي وتـسعٌة 
من صلـب احلـسني عليه السالم أئمة أبرار، لئن اتَّبعتموهم وجدمتوهم  هادين مهدينّي، 

ولئن خالفتموهم ليكون االختالف فيكم إىل يوم القيامة«))). 

وقد نقلنا عن ابن اجلزري احلديث املسلسل الذي ترويه الفواطم عن حديث غدير 
خم، فال نكرر.

الزهراء تهدد القوم اإن مل يخّلوا عن اأمري املوؤمنني

أمري  عن  للدفاع  حتركت  ولذلك  املوقف،  خطورة  السالم  عليها  الزهراء  شّخصت 
املؤمنني عليه السالم بكّل وجودها، ونعلم يقينًا أنَّ الزهراء عليها السالم كانت تدافع 
عنه باعتباره اإلمام الذي افرتض اهلل تعاىل طاعته عىل عباده، وباعتباره إمام زماهنا الذي 
ة بعد رسول  لوال وجوده لساخت األرض بأهلها، وباعتباره مصداق سفينة نوح لألمَّ
اهلل صىل اهلل عليه وآله. أنظر إىل هتديدها اجلاّد الذي لو نّفذته لنزل العذاب، وقد صدق 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني رّصح بام ال مزيد بعده بأنَّ اهلل يرىض لرضا فاطمة 

ويغضب لغضبها! 

))) اخلصال للصدوق: ص)7).
))) بحار األنوار - املجليس 6): )5).
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أخرج الطربيس عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنَّه ملا اسُتخرج أمري املؤمنني عليه السالم 
من منزله خرجت فاطمة صلوات اهلل عليها خلفه، فام بقيت امرأة هاشمية إالَّ خرجت 
معها، حتى انتهت قريبًا من القرب فقالت هلم: »خّلوا عن ابن عمي، فوالذي بعث حممدًا 
أيب صىل اهلل عليه وآله باحلق إن مل ختّلوا عنه ألنرشّن شعري، وألضعّن قميص رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله عىل رأيس، وألرصخّن إىل اهلل تبارك وتعاىل، فام صالح بأكرم عىل اهلل 
من أيب، وال الناقة بأكرم مني، وال الفصيل بأكرم عىل اهلل من ولدي«. قال سلامن ريض 
اهلل عنه: كنت قريبًا منها، فرأيُت - واهللِ - أساس حيطان مسجد رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله تقّلعت من أسفلها، حتى لو أراد رجل أن ينفذ من حتتها لنفذ، فدنوت منها 
فقلت: يا سيديت ومواليت إنَّ اهلل تبارك وتعاىل بعث أباك رمحة فال تكوين نقمة، فرجعت 

ورجعت احليطان حتى سطعت الغربة من أسفلها فدخلت يف خياشيمنا))).

دور الزهراء يف اإطالق �سراح اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم 

لوال أنَّ الزهراء عليها السالم مل تتدّخل يف الوقت املناسب لرّبام تعّرضت حياة أمري 
املؤمنني عليه السالم للخطر، فلقد هّددت القوم فاضطروا إىل الرتاجع. ويكشف اإلمام 
ا كانت ستتحقق، فلو كانت َأَمة اهلل فاطمة  الباقر عليه السالم عن حقيقة رهيبة ُيقسم أهنَّ
وملاتوا  القوم،  عىل  االستئصال  عذاب  لتنّزل  شعرها  كشفت  قد  السالم  عليها  الزهراء 
رؤوس  عىل  العذاب  وحّوم  أساسها  من  الرسول  مسجد  حيطان  تقّلعت  لقد  أمجعني! 
القوم الذين أغضبوا الزهراء، ولوال أنَّ القوم أطلقوا رساح أمري املؤمنني عليه السالم 
لشملهم العذاب، إذ ليست ناقة النبي صالح عليه السالم وفصيلها بأكرم عند اهلل تعاىل 

من بضعة حبيبه املصطفى صىل اهلل عليه وآله.
))) االحتجاج ): 4))؛ مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب ): 8))؛ بحار األنوار )4: 47.
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روى الكليني بإسناده عن أبان، عن أيب هاشم قال: ملا ُأخرج بعيل عليه السالم خرجت 
آخذة  رأسها،  عىل  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قميص  واضعة  السالم  عليها  فاطمة 
ابنّي وترملني من زوجي؟!  »مايل ومالك يا أبا بكر تريد أن تؤتم  بيدي ابنيها، فقالت: 
واهلل لوال أن تكون سيئة لنرشت شعري ولرصخُت إىل ريب«! فقال رجل من القوم: ما 

تريد إىل هذا؛ ثم أخذْت بيده فانطلقت به))).

وروى الكليني بإسناده عن أبان، عن عيل بن عبد العزيز، عن عبد احلميد الطائي، 
عن أيب جعفر عليه السالم قال: »واهللِ لو نرشْت شعرها ماتوا طّرًا«))).

فاطمة الزهراء وولية اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم

الصورة  كانت  فامذا  موّدهتم،  وحفظوا  نبّيهم  بعرتة  متّسكوا  قد  الناس  كان  لو  حقًا!! 
ستكون؟! أكنّا سنصل إىل ما وصلنا إليه من التفّرق والترشذم والتمّزق؟! أكانت األحقاد 
والضغائن ستشتعل يف صدور البعض كام هي عليه اليوم؟! يقول القرآن الكريم ﴿وََلوْ َأنَّ 
َأهَْل الُْقرَى َآمَنُوا وَاتََّقوْا َلَفَتحْنَا عََليِْهمْ بَرََكاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَاْلَرِْض﴾))). ويقول النبي صىل 
اهلل عليه وآله: »إنَّ الناس لو اجتمعوا عىل حب عل بن أيب طالب ملا خلق اهللُ النار«)4). لكن 
ة مل جتتمع عىل حمبته عليه السالم، بل ارتّد معظمها القهقرى بعد رسول اهلل صىل اهلل  األمَّ
ة لو  عليه وآله. وتكشف الزهراء عليها السالم يف مجلة من األحاديث عن مصري هذه األمَّ

كانت قد عرفت ألهل البيت حّقهم املفرتض، ولو كانت قد متّسكت بحبل والئهم. 

))) الكايف - الشيخ الكليني 8: 7)) - 8)).
))) الكايف 8: 8)).

))) سورة األعراف: اآلية 96.
)4) مناقب ابن شهر آشوب ): 5). 
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دور الزهراء عليها ال�سالم يف بناء الكيان ال�سيعي

لقد تأسس الكيان الشيعي عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بناًء عىل سلسلة من 
األحاديث النبوّية يف فضل عيلٍّ عليه السالم وشيعته، وقد أسهمت الزهراء عليها السالم 
يف بناء وتقوية الكيان الشيعي من خالل نقلها جمموعة كبرية من تلك األحاديث النبوية 

الرشيفة، ومن خالل منارصهتا العملّية ألمري املؤمنني عليه السالم ووقوفها إىل جانبه.

أخرج القندوزي عن فاطمة عليها السالم قالت: »إنَّ أيب صىل اهلل عليه وآله نظر إىل 
علٍّ وقال: هذا وشيعته يف اجلنة«))).

وعن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، قالت: »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 
إنَّ السعيد،كل السعيد، حق السعيد، َمن أحب علياً يف حياته وبعد موته« أخرجه أمحد))).

ويف معجم الطرباين بإسناده إىل فاطمة الزهراء عليها السالم قالت: »قال رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله: إنَّ اهلل عز وجل باهى بكم وغفر لكم عامة ولعل خاصة، وإنِّ رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله إليكم غري هائب لقومي وال حُماٍب لقرابتي، هذا جربئيل خيربن 
أنَّ السعيد كل السعيد َمن أحب عليًا عليه السالم يف حياته وبعد موته، وأنَّ الشقي كل 

الشقي من أبغض عليًا يف حياته وبعد وفاته«))).

الزهراء عليها ال�سالم واأحاديث الولية

تنقل الزهراء يف األحاديث التالية عن أبيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أحاديث يف 
الدعوة إىل والية أمري املؤمنني واألئمة املعصومني من ولده عليهم السالم، سواء تلك التي 

))) ينابيع املودة لذوي القربى ): 4))/ الرقم] )90 [.
))) ذخائر العقبى - أمحد بن عبد اهلل الطربي ص )9.

))) املناقب - املوفق اخلوارزمي ص 78 - 79؛ الفصول املهمة يف معرفة األئمة - ابن الصباغ ): 585 - 586.
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وردت فيها ألفاظ تتضّمن كونه األليق بمقام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. أو التي وردت 
فيها عبارات رصحية يف كونه ويّل الناس وإمامهم بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

أخرج الدواليب عن عائشة قالت: حدثتني فاطمة قالت: قال يل رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله: »زوجك أعلم الناس علاًم، وأّوهلم سلاًم، وأفضلهم حلاًم«))).

أقول: إنَّ هذا احلديث يكفي لوحده يف الداللة عىل أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم - 
دون سواه - هو الالئق خلالفة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، بوصفه أعلم الناس، ألنَّ 
العقل يقيض برضورة رجوع اجلاهل للعامِل، وهذه احلقيقة ينّص عليها القرآن الكريم يف 
قول إبراهيم عليه السالم آلزر: ﴿إِنِّي َقدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِْلِم مَا َلمْ يَْأتِكَ َفاتَِّبعْنِي َأهْدَِك 
بَعَ َأمَّنْ َل يَِهدِّي  صِرَاًطا سَِويًّا﴾)))، ويف قوله ﴿َأَفمَنْ يَهْدِي إَِلى الْحَقِّ َأحَقُّ َأنْ يُتَّ

إِلَّ َأنْ يُهْدَى َفمَا َلُكمْ َكيْفَ تَحُْكمُونَ﴾))). 

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن احلسن بن عبد اهلل التميمي قال: حدثني أيب قال: 
حدثني سيدي عيل بن موسى الرضا عليهام السالم عن أبيه موسى ابن جعفر، عن أبيه 
جعفر بن حممد، عن أبيه حممد بن عيل عن أبيه عيل بن احلسني عن أبيه عن أبيه احلسني، 
عن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أنَّ النبي عليه الصالة والسالم قال لعيل 

عليه السالم: »من كنت وليه فعٌل وليه، ومن كنت إمامه فعٌل إمامه«)4).

السالم(  )عليها  الزهراء  فاطمة  عن  خارجة  بن  عروة  طريق  من  عقدة  ابن  وأخرج 
امتألت  وقد  يقول،  فيه  قبض  الذي  مرضه  يف  وآله  عليه  اهلل  صىل  أيب  سمعت  قالت: 

))) الذرية الطاهرة النبوية - حممد بن أمحد الدواليب ص 44).
))) سورة مريم: اآلية )4.

))) سورة يونس: اآلية 5).
)4) عيون أخبار الرضا - الشيخ الصدوق ): 69.
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احلجرة من أصحابه: »أهيا الناس يوشك أن ُأقبض قبضًا رسيعًا، وقد قدمت إليكم القول 
أخذ  ثم  بيتي،  أهل  فيكم كتاب ريب )عز وجل( وعرتيت  أال وإنِّ خمّلف  إليكم،  معذرة 
بيد عل فقال: هذا عل مع القرآن، والقرآن مع عل، ال يفرتقان حتى يردا عّل احلوض 

فأسألكم ما ختلفون فيهام«.)))

وروى اخلزاز القمي بإسناده عن سهل بن سعد األنصاري قال: سألت فاطمة بنت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن األئمة فقالت: »كان رسول اهلل يقول لعل عليه السالم: يا 
عل أنت اإلمام واخلليفة بعدي، وأنت أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مضيَت فابنك احلسن 
أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مىض احلسن فابنك احلسني أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا 
مىض احلسني فابنك عل ابن احلسني أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مىض عل فابنه حممد 
أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مىض حممد فابنه جعفر أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مىض 
جعفر فابنه موسى أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مىض موسى فابنه عل أوىل باملؤمنني 
من أنفسهم، فإذا مىض عل فابنه حممد أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مىض حممد فابنه 
عل أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا مىض عل فابنه احلسن أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا 
مىض احلسن فالقائم املهدي أوىل باملؤمنني من أنفسهم، يفتح اهلل تعاىل به مشارق األرض 

ومغارهبا، فهم أئّمة احلق وألسنة الصدق، منصوٌر َمن نرصهم، خمذوٌل من خذهلم«))).

ة لو عملت  كام وردت روايات عن الزهراء عليها السالم تؤّكد فيها حقيقة أنَّ األُمَّ
بيته، ملا تفّرقوا يف دينهم شيعًا، وملا طمع  بوصّية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف أهل 

فيهم أعداؤهم. 

))) ينابيع املودة لذوي القربى - القندوزي ): 4))/ الرقم 56.
))) كفاية األثر - اخلزاز القمي: ص 95) - 96).



337

م ا
ال
س
 ال
ما
ليه
 ع
ين
من
ملؤ
ر ا
مي
ن أ

 ع
راء
زه
 ال
اا
دف
 –
ن 
و ر
ش
لع
ل ا

ص
لف
ا ا

روى ابن بابويه القمي عن الزهراء عليها السالم قوهلا: »أما واهلل لو تركوا احلق عىل 
أهله، واّتبعوا عرتة نبيه، ملا اختلف يف اهلل اثنان، ولورثها سلٌف عن سلف، وخلٌف بعد 

خلف، حتى يقوم قائمنا، التاسع من ولد احلسني«))).

وجوه النا�ض تن�سرف عن عليٍّ بعد وفاة فاطمة عليهما ال�سالم

كانت فاطمة عليها السالم املدافع األّول عن أمري املؤمنني عليه السالم، فقد عرفت له 
حّقه يف األمر استنادًا إىل كونه ويّص رسول اهلل، واعتامدًا عىل ما نزل يف حّقه من اآليات 
القرآنية، وما جاء يف حّقه من األحاديث النبوّية، فهو أّول من آمن، وأول من أسلم، وهو 
املجاهد الذي شهدت له بدر وُأحد وخيرب وُحنني وغريهّن بصوالته عىل الكّفار، وهو 
العامل الذي جعله رسول اهلل منه بمثابة باب مدينة علمه، وهو أقرب الناس من النبي، 
جعله منه بمنزلة هارون من موسى، إالَّ النبّوة فإنَّه كان وصّيًا ال نبيًا. وقد عرف بعُض 
الصحابة ألمري املؤمنني عليه السالم بعض فضله ما دامت الزهراء املجاهدة إىل جانبه، 
فلام توّفيت أنكر معظمهم فضله وسابقته، ومالوا إىل سواه، والناُس بعُد إىل أمثاهلم أميل.

روى احلافظ البيهقي يف السنن الكربى بإسناده عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 
يف حديث قالت: كان لعيل -عليه السالم- يف الناس وجه يف حياة فاطمة، فلام توّفيت 

فاطمة انرصف وجوه الناس عنه عند ذلك. 

قال: ورواه البخاري يف الصحيح من وجهني عن معمر، ورواه مسلم، عن إسحاق 
بن راهويه، وغريه، عن عبد الرزاق))). 

))) اإلمامة والتبرصة - ابن بابويه القمي: ص ).
))) السنن الكربى للبيهقي 4: 00) )ط حيدر آباد(.
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وروى احلافظ البخاري يف كتابه املوسوم بالصحيح قال: حدثنا حييى بن بكري، حدثنا 
الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة يف حديث: كان لعيل من الناس 

وجه حياة فاطمة، فلام توّفيت استنكر عيّل وجوه الناس))).

الدرو�ض امل�ستخل�سة 

لزواجهام، وعاضدته  األّول  اليوم  منذ  السالم  املؤمنني عليهام  أمرَي  الزهراء  ساندت 
يف قضّيته العادلة، ليس لكونه زوجها، بل إليامهنا بعدالة قضّيته، ويقينها بعظم األخطار 
ة اإلسالمّية نتيجة تاذهلا عن نرصته ومتابعتها لغاصبي حّقه، وقد  التي ستتعّرض هلا األمَّ
تصاعد مستوى جهاد الزهراء ومساندهتا ألمري املؤمنني بعد ارحتال الرسول الكريم صىل 

اهلل عليه وآله بام يتناسب مع حجم األخطار التي واجهته. 

إالّ  له يف إحقاق حّقه  املؤمنني ومنارصهتا  أمري  إىل دفاعها عن  تنظر  الزهراء  مل تكن 
ة من االنحراف والفتنة.  بوصفه جتسيدًا حّيًا للدفاع عن مستقبل اإلسالم وصيانة لألمَّ
قيادة  يف  الطبيعّي  دوره  عن  املؤمنني  أمري  إبعاد  أّن  تدرك  السالم  عليها  الزهراء  كانت 
املسرية من شأنه أن يعّرض التجربة اإلسالمّية الفتّية إىل أعظم األخطار، كام كانت تعلم 
أّن أباها حني أنذر ُأّمته من الفتن التي سُتقبل عليهم بعده كقطع الليل املظلم، مل يرتكهم 
إىل تدبريهم ومل يكلهم إىل القدر، بل سعى بكّل إخالص وأمانة إىل رسم طريق النجاة 
وسبيل اهلداية يف كّل موقف ومنعطف من منعطفات املسرية اإلسالمّية من خالل إرشاد 

األُّمة إىل وصّيه وخليفته األمني عىل الرسالة.

فطافت  احلسنة،  واملوعظة  احلكمة  خالل  من  جهادها  يف  وسعًا  الزهراء  تّدخر  مل 

))) صحيح البخاري 5: 9)) )ط األمريية بمرص(.
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وألقت  الغدير،  يوَم  التي يف رقاهبم  بالبيعة  والوفاء  النرصة  تسأهلم  األنصار  بيوت  عىل 
أبيها، وأظهرت  املتسّلطني عىل منرب  أبيها، ففضحت جور  خطبتها املشهورة يف مسجد 
- بام ال مزيد بعده - جهلهم بالرشيعة وبالقرآن واألحكام، وإرصارهم عىل غّيهم يف 
إبعاد اخلالفة عن أهلها، وأنذرت األُّمة من مغّبة اإلرصار عىل السري يف خّط االنحراف. 
أيٍّ من وجوه  تشاركهم يف  تعتزهلم وال  أن  آثرت  الصحابة،  استجابة  آيست من  ملا  ثّم 
وأن  بموهتا،  حّقها  غاصبي  يؤذن  ال  أن  املؤمنني  أمري  وأوصت  االجتامعية،  النشاطات 
يدفنها لياًل ويعفي قربها لئال يشّيعها أو يصيّل عليها أحد من الذين ظلموها. وبقي قرب 
الزهراء املجهول رصخة مدوّية يف وجوه غاصبي اخلالفة ال يسعهم إنكارها وال كتامهنا 

وال تربيرها.





 الف�صل 
احلادي والع�صرون

جهاد الزهراء عليها ال�سالم
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جهاد الزهراء عليها ال�سالم

اجلهاد - كام يقول أمري املؤمنني عليه السالم - باب من أبواب اجلنة، فتحه اهلل خلاّصة 
وأهل  اجلهاد  أهل  وإنَّ  الوثيقة.  وجنّته  احلصينة  اهلل  ودرع  التقوى  لباس  وهو  أوليائه، 

العلم كام يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله هم أقرب الناس من درجة النبّوة. 

وحني حرم اإلسالم املرأة من فضيلة اجلهاد يف ساحات القتال يف سبيل اهلل تعاىل، فإنَّه 
مل حيرمها من نيل أجر املجاهدين بأن يمنحها فضائل ُأخرى تعدل فضيلة اجلهاد، حيث 

جعل اإلسالم - عىل سبيل املثال ال احلرص - ُحسن التبّعل جهادًا للمرأة.

لقد كانت حياة سيدة نساء العاملني عليها السالم ساحة للجهاد يف سبيل اهلل تعاىل؛ 
نعومة  منذ  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أبيها  مع  الكّفار  السالم  عليها  جاهدت  فقد 
أيب  شعب  يف  هلم  وحرصهم  هاشم  لبني  قريش  مقاطعة  معاناة  يف  وشاركته  أظفارها، 
طالب، وذاقت معه طعم اجلوع والربد والبلوى يف الشعب، ثم تبعت أباها صىل اهلل عليه 
وآله إىل املدينة وهاجرت مع الفواطم يقود ركبهن أمري املؤمنني عليه السالم، متحّدين 
غرور قريش وغطرستها وعنفواهنا. ويف املدينة وقفت الزهراء املجاهدة إىل جانب أبيها 

وبعلها يف ساحات القتال مع املرشكني تضّمد جراحات أبيها الفاغرة النازفة. 

وبعد ارحتال رسول اهلل صىل اله عليه وآله استمرت الزهراء عليها السالم يف جهادها 
الذين  تدافع عنه، وتفضح زيف  اهلل عليه وآله  بعلها ويص رسول اهلل صىل  إىل جانب 
تسللوا إىل مواقع القيادة يف غفلة من املسلمني ونصبوا أنفسهم يف مقام خالفة رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله، حتى تعّرض بيتها للهجوم واإلحراق ألَنَّه كان يف نظر السلطة معقل 

الثورة واملقاومة. 
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زوجها  واقتيد  جنينها  وُأسقط  بيتها  هوجم  أن  بعد  حّقها  عن  الزهراء  تسكت  ومل 
بحامئل سيفه وأوشك القوم عىل قتله، ومل هتادن القوم أو تضعف أمامهم. ينقل اإلمامان 
الزهراء عليها السالم ملا أن كان من أمرهم ما  هام  ُأمَّ الباقر والصادق عليهام السالم أنَّ 
كان - أخذْت بتالبيب عمر فجذبته إليها ثم قالت: »أما واهلل يا بن اخلطاب لوال َأنِّ أكره 
أن يصيب البالء من ال ذنب له، لعلمَت أنِّ سُأقسم عىل اهلل ثم أجده رسيع اإلجابة«. ويف 
هذه الرواية نجد صورة للزهراء املجاهدة عليها السالم وهي جتذب - بقوة اهلل تعاىل - 
ا إنَّام أعرضت عن الدعاء عليهم خوفًا من أن ينزل البالء عىل  ابن اخلطاب وتقول له بأهنَّ

من ال ذنب له!! 

جهادها عليها ال�سالم مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله

وقفت الزهراء عليها السالم إىل جانب أبيها املرسل صىل اهلل عليه وآله يف مجيع مراحل 
الدعوة اإلسالمّية، منذ أن كانت صبّية صغرية تتصّدى ملرشكي قريش، فتنهرهم وهترع 
لرتفع السىل الذي ألقوه عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف سجوده، والزمته يف شعب 
أيب طالب حني قاطعته قريش وحرصته مع بني هاشم يف ذلك الشعب، وكانت إىل جنبه 
لّقبها صىل اهلل عليه وآله  بعد وفاة خدية عليها السالم تعتني به يف حمّبة شديدة، حتى 
بلقب )أمُّ أبيها(! وقد نقل لنا التاريخ أنَّ الزهراء عليها السالم خرجت إىل أبيها يوم ُأحد 
مع جمموعة من النساء، وهّن حيملن الطعام والرشاب عىل ظهورهّن، فغسلت الدم عن 

وجهه الرشيف، وضّمدت جراحه النازفة حتى رقأ الدم واستمسك.

أخرج املجليس عن دالئل النبوة، عن عبد اهلل، قال: بينام رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
ساجدًا وحوله ناس من قريش، وثّم سيل بعري. فقالوا: من يأخذ سيل هذا اجلزور أو البعري 
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فيفرقه عىل ظهره؟ فجاء عقبة بن أيب معيط فقذفه عىل ظهر النبي صىّل اهلل عليه وآله.

وجاءت فاطمة عليها الّسالم فأخذته من ظهره ودعت عىل من صنع ذلك. قال عبد 
اهلل: فام رأيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله دعا عليهم إالَّ يومئذ، فقال: »اللهم عليك 
املأل من قريش؛ اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن 

أيب معيط وُأمية بن خلف- أو ُأيّب ابن خلف، وشك شعبة«. 

قال عبد اهلل: ولقد رأيتهم ُقتلوا يوم بدر وُألقوا يف القليب- أو قال: يف بئر-، غري أنَّ 
ُأمية بن خلف- أو ُأيّب بن خلف- كان رجاًل بادنًا، فقطع قبل أن يبلغ البئر))).

وملا فّرج اهلل الكربة وخرج بنو هاشم وبنو عبد املطلب من الشعب، مات أبو طالب 
الذي كان يمنع وينرص ابن أخيه. ثم حلقت به سيدة نساء قريش خدية التي كانت وزير 
صدق لرسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل االبتالء. فمأل احلزن قلب فاطمة عليها الّسالم 

وقلب أبيها وفقد النبي صىّل اهلل عليه وآله الرعاية والعطف واملنعة والتأييد.

فلام غادر داره، اعرتضه سفيه من قريش ونثر عىل رأسه الرتاب. فعاد رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله إىل بيته والرتاب عىل رأسه. فقامت إليه ابنته فاطمة عليها الّسالم بقدح كبري 
من ماء، فغّسلت وجهه و يديه وهي تبكي. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »ال تبكي يا 

بنية، فإنَّ اهلل مانع أباك«))).

وعن عبد املهيمن، عن أبيه، عن جده، قال: إينِّ حلارض يوم ُأحد، وإينِّ النظر حني 
ُرمي وجه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فُجرح، وإينِّ ألعرف من كان يغسل الدم عن 
وجه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ومن كان حيمل املاء يف املجن. فأبى الكلم أن يرقأ، 

))) بحار األنوار 8): 0)) /ح 8)، عن دالئل النبوة.
))) ملحقات إحقاق احلق 5): 89)، عن سيدات نساء أهل اجلنة.
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حتى أحرقت فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله حصريًا خلقًا فجعلت رماده عليه 
فرقأ؛ إنَّ الذي حيمل املاء يف املجن لعيل ابن أيب طالب عليه الّسالم، وفاطمة عليها الّسالم 

تغسل الدم وتداويه))).

اهلل  صىّل  اهلل  رسول  عن  املرشكون  وانرصف  ُأحد  يوم  كان  ملا  سعد:  بن  سهل  قال 
عليه وآله وأصحابه، خرج النساء إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأصحابه يغيثوهنم، 
فكانت فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فيمن خرج. فلام لقيت رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته باملاء فيزداد الدم. فلام رأت ذلك أخذت 

شيئًا من حصري فأحرقته بالنار فكمدته حتى لصق باجلرح واستمسك الدم))).

قال الواقدي يف وقعة ُأحد:

... فتأيت فاطمة عليها الّسالم أباها وهي تبكي عىل عمها لدى رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله، وجعل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إذا بكت بكى، وحتاول تضميد جرح 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الرشيف الطاهر، 
وكان زوجها عيل عليه الّسالم يصّب املاء عىل جرح رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وهي 
انقطاع الدم أخذت قطعة صوف فأحرقتها حتى صارت رمادًا  تغسله. وملا يئست من 

فذرته عىل اجلرح حتى انقطع دمه.

يقول الواقدي- وهو يتحدث عن رجوع النبي صىّل اهلل عليه وآله من معركة ُأحد-: 
وكّن جئن أربع عرشة امرأة، منهّن فاطمة بنت رسول اهلل عليها الّسالم حيملن الطعام 

))) املعجم الكبري للطرباين 6: ))) /ح ))57؛ و6: 4))/ ح5775.
))) املعجم الكبري للطرباين 6: )5) /ح ))58.
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والرشاب عىل ظهورهن ويسقني اجلرحى ويداوينهم))).

وذكر الشيخ املفيد يف اإلرشاد معركة ُأحد وما أبىل فيها أمري املؤمنني عليه السالم يف 
نرصة النبي صىل اهلل عليه وآله، وقال: 

وانرصف النبي صىل اهلل عليه وآله إىل املدينة، فاستقبلته فاطمة عليها السالم ومعها 
إناء فيه ماء فغسل به وجهه، وحلقه أمري املؤمنني عليه السالم وقد خضب الدم يده إىل 
فقد  السيف  هذا  »خذي  هلا:  وقال  السالم  عليها  فاطمة  فناوله  الفقار،  ذو  ومعه  كتفه 

صدقني اليوم«. وأنشأ يقول: 

ــري ذميم الــســيــَف غ ــاِك  ــُم هـ ــاط بمليمأف وال  بـــرعـــديـــد  ــُت  ــس ــل ف

أمحد نر  يف  أعــذرُت  لقد  عليملعمري  ــاد  ــب ــع ــال ب رٍب  ــِة  ــ ــاع ــ وط

ــه محيمأمــيــطــي دمــــاَء الــقــوم عــنــه فــإنَّ ــأس  ك ــدار  الـ عبد  آَل  سقى 

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »خذيه يا فاطمة، فقد أّدى بعلِك ما عليه، وقد 
قتل اهلل بسيفه صناديد قريش«))).

املباهلة مع ن�سارى جنران 

آية املباهلة من اآليات النازلة يف فضل أهل البيت عليهم السالم، حيث نسبتهم إىل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فعّدت أمري املؤمنني عليه السالم بمثابة )نفس( رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله، فكان عليه السالم أفضل من األنبياء عليهم السالم كام أنَّ رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله أفضلهم)))؛ كام عّدت اآلية فاطمة عليها السالم مصداقًا لـ)نساء( 

))) سرية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأهل بيته عليهم الّسالم ): 758، عن املغازي للواقدي.
))) اإلرشاد - الشيخ املفيد ): 89 - 90.

))) أنظر: روضة املتقني للمجليس األول 5: 44).
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رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وعّدت احلسنني عليهام السالم بمثابة ابنيه. وقد استشهد 
اإلمام الرضا عليه السالم هبذه اآلية يف جملس املأمون العبايس يف إثبات نسبة احلسنني 

عليهام السالم إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وحتريم الصدقة عليهم. 

أخرج الفيض الكاشاين عن الصادق عليه السالم، أنَّ نصارى نجران ملا وفدوا عىل 
وحرضت  والسيد،  والعاقب  األهتم  سيدهم  وكان  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول 
بالناقوس وصّلوا، فقال أصحاب رسول اهلل )صىل اهلل عليه  فأقبلوا يرضبون  صالهتم 
وآله(: يا رسول اهلل هذا يف مسجدك!! فقال: »دعوهم«! فلام فرغوا دنوا من رسول اهلل 
»إىل شهادة أن ال إله إالَّ اهلل، وأنِّ  )صىل اهلل عليه وآله( فقالوا له: إىل ما تدعو؟ فقال: 
فنزل  أبوه؟  فمن  قالوا:  وحُيدث«؛  ويرشب  يأكل  خملوق  عبٌد  عيسى  وأنَّ  اهلل،  رسول 
أكان  آدم؟  تقولون يف  »ما  فقال، قل هلم:  وآله(  اهلل عليه  اهلل )صىل  الوحي عىل رسول 
عبدًا خملوقًا يأكل ويرشب وحيدث وينكح«؟ فسأهلم النبي )صىل اهلل عليه وآله(، فقالوا: 
هِ َكمََثِل َآدَمَ خََلَقهُ  نعم؛ قال: »فمن أبوه«؟ فبهتوا؛ فأنزل اهلل ﴿إِنَّ مََثَل عِيسَى عِنْدَ اللَّ
مِنْ ُترَاٍب﴾اآلية، وقوله ﴿َفمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءََك مِنَ الْعِْلِم﴾ إىل قوله 
هِ عََلى الَْكاذِبنِيَ﴾ فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: »فباهلون،  ﴿َفنَجْعَْل َلعْنََة اللَّ
«؛ فقالوا: أنصفت؛  ُأنزلت علَّ ُأنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبًا  فإن كنُت صادقًا 
فتواعدوا للمباهلة، فلام رجعوا إىل منازهلم قال رؤساؤهم السيد والعاقب واألهتم: إن 
باهلنا بقومه باهلناه فإنَّه ليس نبيًا، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فال نباهله، فإنَّه ال يقدم 
بيته إالَّ وهو صادق؛ فلام أصبحوا جاؤوا إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(  إىل أهل 
ومعه أمري املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني )صلوات اهلل عليهم( فقال النصارى: من 
هؤالء؟ فقيل هلم: إنَّ هذا ابن عمه ووصيه وختنه عيل بن أيب طالب، وهذه بنته فاطمة، 
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وهذان ابناه احلسن واحلسني )صلوات اهلل عليهم(؛ ففرقوا وقالوا لرسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله(: نعطيك الرضا فاعفنا من املباهلة، فصاحلهم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 

عىل اجلزية وانرصفوا.)))

م  وروى الفخر الرازي أنَّه عليه السالم ملا أورد الدالئل عىل نصارى نجران، ثم إهنَّ
أرّصوا عىل جهلهم، فقال عليه السالم: »إنَّ اهلل أمرن إن مل تقبلوا احلّجة أن أباهلكم«، 
فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر يف أمرنا ثم نأتيك، فلام رجعوا قالوا للعاقب - وكان 
أنَّ  النصارى -  يا معرش  »واهلل لقد عرفتم -  يا عبد املسيح ما ترى؟ فقال:  ذا رأهيم-: 
حممدًا نبي مرسل، ولقد جاءكم بالكالم احلق يف أمر صاحبكم، واهلل ما باهل قوٌم نبيًا قط 
فعاش كبريهم، وال نبت صغريهم، ولئن فعلتم لكان االستئصال، فإن أبيتم إالَّ اإلرصار 
وكان  بالدكم«؛  إىل  وانرصفوا  الرجل  فوادعوا  عليه،  أنتم  ما  عىل  واإلقامة  دينكم  عىل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان قد احتضن احلسني 
وأخذ بيد احلسن، وفاطمة متيش خلفه، وعيل -عليه السالم- عنه خلفها، وهو يقول: 
»إذا دعوت فأّمنوا«، فقال أسقف نجران: يا معرش النصارى، إينِّ ألرى ُوجوهًا لو سألوا 
اهلل أن ُيزيل جباًل من مكانه ألزاله هبا، فال تباهلوا فتهلكوا وال يبقى عىل وجه األرض 
نرصاين إىل يوم القيامة، ثم قالوا: يا أبا القاسم، رأينا أن ال نباهلك وأن نقّرك عىل دينك، 
فقال صلوات اهلل عليه: »فإذا أبيتم املباهلة فأسلموا، يكن لكم ما للمسلمني، وعليكم ما 
عىل املسلمني«، فأبوا، فقال: »فإنِّ ُأناجزكم القتال«، فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، 
إليك يف كل عام  أن نؤدي  ديننا، عىل  ترّدنا عن  ولكن نصاحلك عىل أن ال تغزونا وال 
ألفي حلة: ألفًا يف َصَفر، وألفًا يف رجب، وثالثني درعًا عادية من حديد؛ فصاحلهم عىل 

))) تفسري الصايف للفيض الكاشاين ): 44).
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ذلك، وقال: »والذي نفيس بيده، إنَّ اهلالك قد تدىّل عىل أهل نجران، ولو العنوا ملسخوا 
قردة وخنازير، والضطرم عليهم الوادي نارًا، والستأصل اهلل نجران وأهله، حتى الطري 
عىل رؤوس الشجر، وملا حال احلول عىل النصارى كلهم حتى هيلكوا«، وروي أنَّه عليه 
السالم ملا خرج يف املرط األسود، فجاء احلسن -عليه السالم- فأدخله، ثم جاء احلسني 
هُ  يُِريدُ اللَّ ﴿إِنَّمَا  -عليه السالم- فأدخله ثم فاطمة، ثم عيل -عليهام السالم-، ثم قال: 
الرازي:  الفخر  قال  ثم  تَْطِهريًا﴾))).  وَيَُطهِّرَُكمْ  الْبَيْتِ  َأهَْل  الرِّجْسَ  عَنُْكمُ  لِيُْذهِبَ 

واعلم أنَّ هذه الرواية كاملّتفق عىل صحتها بني أهل التفسري واحلديث.)))

اجلهاد يف العقيدة

ُتنّبه الزهراء عليها السالم عىل حقيقة أنَّ جهاد العقيدة ال يقّل عن اجلهاد يف ساحات 
الوغى، وأنَّ العلامء الكافلني أليتام آل حممد بعد رحيل أئمتهم سُيحرشون يوم القيامة 
فتخلع عليهم خلع الكرامة. وقد رّصح قبلها أمري املؤمنني عليه السالم بأنَّ العامِل طبيٌب 
دّوار بطّبه، وأشار إىل أنَّ مهّمة العامِل أن ُيرشد اجلاهل وخيرجه من ظلامت اجلهل إىل نور 
م مرىض، ولذلك  العلم، وأنَّ هذا الطبيب )دّوار( بطّبه، ألنَّ بعض املرىض يهلون أهنَّ

فهم ال يرون رضورة ملراجعة الطبيب.

قال أبو حممد العسكري عليه الّسالم: »حرضْت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء 
عليها الّسالم فقالت: إنَّ يل والدة ضعيفة وقد لبس عليها يف أمر صالهتا يشء، وقد بعثتني 
إليك أسألك. فأجابتها فاطمة عليها الّسالم عن ذلك. فثنّت فأجابت، ثم ثّلثت فأجابتها، 
إىل أن عرشت فأجابت. ثم خجلت من الكثرة فقالت: ال أشّق عليك يابنة رسول اهلل. 

))) سورة األحزاب: اآلية )).
))) تفسري الفخر الرازي 8: 85.
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إىل  يومًا يصعد  اكرتي  أرأيت من  بدا لك،  الّسالم: هايت وسل عام  فاطمة عليها  قالت 
سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألف دينار يثقل عليه؟ فقالت: ال. فقالت: اكرتيت أنا لكل 

مسألة بأكثر من ملء ما بني الثرى إىل العرش لؤلؤًا، فأحرى أن ال يثقل عّل.

فيخلع عليهم من  إنَّ علامء شيعتنا حيرشون،  يقول:  وآله  اهلل عليه  سمعت أيب صىّل 
خلع الكرامات عىل قدر كثرة علومهم وجّدهم يف إرشاد عباد اهلل، حتى خيلع عىل الواحد 
آل  الكافلون أليتام  أهيا  ربنا عز وجل:  منادي  ينادي  ثم  نور.  ألف حلة من  ألف  منهم 
أئمتهم!  هم  الذين  آبائهم  عن  انقطاعهم  عند  هلم  الناعشون  وآله  عليه  اهلل  صىّل  حممد 
هؤالء تالمذتكم واأليتام الذين كّفلتموهم و نعشتموهم، فأخلعوا عليهم خلع العلوم 
يف الدنيا. فيخلعون عىل كل واحد من أولئك األيتام عىل قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، 
ألف خلعة، وكذلك خيلع هؤالء  مائة  عليه  ملن خيلع  األيتام-  يعني يف  فيهم-  أنَّ  حتى 

األيتام عىل من تعّلم منهم.

ثم إنَّ اهلل تعاىل يقول: أعيدوا عىل هؤالء العلامء الكافلني لأليتام حتى تتّموا هلم خلعهم 
وتضعفوها هلم. فيتّم هلم ما كان هلم قبل أن خيلعوا عليهم ويضاعف هلم، وكذلك من 

يليهم ممن خلع عىل من يليهم.

وقالت فاطمة عليها الّسالم: يا أَمة اهلل، إنَّ سلكة من تلك اخللع ألفضل مما طلعت 
عليه الشمس ألف ألف مرة، وما فضل فإنَّه مشوب بالتنغيص والكدر«))).

باإلسناد، عن أيب حممد عليه الّسالم، قال: »قالت فاطمة عليها الّسالم وقد اختصم إليها 
امرأتان فتنازعتا يف يشء من أمر الدين، إحدامها معاندة واألُخرى مؤمنة. ففتحْت عىل املؤمنة 
حّجتها، فاستظهرت عىل املعاندة، ففرحت فرحاً شديدًا. فقالت فاطمة عليها الّسالم: إنَّ 

))) تفسري اإلمام العسكري عليه الّسالم: ص 40).
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فرح املالئكة باستظهارك عليها أشّد من فرحك، وإنَّ حزن الشيطان ومردته بحزنا أشّد من 
حزنا، وإنَّ اهلل تعاىل قال ملالئكته: أوجبوا لفاطمة عليها الّسالم بام فتحْت عىل هذه املسكينة 
األسرية من اجِلنان ألف ألف ضعف مما كنت أعددت هلا، واجعلوا هذه ُسنّة يف كل من يفتح 

عىل أسري مسكني فيغلب معاندًا مثل ألف ألف ما كان معّدًا له من اجلنان«))).

فاطمة عليها ال�سالم �سديدة على الكفار

تشهد أمُّ هانىء بنت أيب طالب أنَّ أخاها أمري املؤمنني عليه السالم كان شديدًا عليها 
يوم فتح مّكة، لكّن الزهراء عليها السالم كانت أشّد عليها من أمري املؤمنني عليه السالم، 
فقد أنكرْت عليها أن تؤوي الكفار يف بيتها وجُتريهم وتقف يف وجه مثل أمري املؤمنني 

ومتنعه من قتلهم. 

ا أجارت يوم فتح مكة محوين  ُنقل عن أمِّ هانىء )ُأخت أمري املؤمنني عليه السالم( أهنَّ
عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسوَل  هانىء  أمُّ  فقصدت  قتلهام.  يريد  الّسالم  عليه  عيل  فجاء  هلا، 
وآله وكان يف قبة باألبطح بأعىل مكة، فلم جتده، ووجدت فاطمة عليها الّسالم. تقول 
أمُّ هانىء: فهي كانت أشّد عيّل من عيل عليه الّسالم، حيث قالت هلا مستنكرة: تؤوين 
الكفار وجتريينهم وتفعلني وتفعلني؟! فلم يلبث أن جاء رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، 

فأخربته أمُّ هانىء باألمر، فقال: »إّنا قد أجرنا من أجرِت وآمنّا من آمنِت«))).

وقد أورد الشيخ املفيد القصة بالتفصيل يف كتابه اإلرشاد، فقال:

وبلغه عليه السالم )يقصد أمري املؤمنني عليًا عليه السالم( أنَّ ُأخته أمَّ هاين قد آوت 

))) تفسري اإلمام العسكري عليه الّسالم ص 46)؛ بحار األنوار ): 8 /ح 5).
))) أنظر: املسند أليب بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي ): 58) /ح))) وصحيح مسلم 5: ))).
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السالم  السائب، فقصد عليه  بن  بني خمزوم، منهم: احلارث بن هشام وقيس  ناسًا من 
نحو دارها مقنعًا باحلديد، فنادى: »أخرجوا من آويتم«! قال: فجعلوا يذرقون - واهلل - 
كام تذرق احلبارى خوفًا منه. فخرجت أمُّ هانئ - وهي ال تعرفه - فقالت: يا عبد اهلل، 
أنا أمُّ هانئ بنت عم رسول اهلل وُأخت عيل بن أيب طالب انرصف عن داري. فقال أمري 
املؤمنني عليه السالم: »أخرجوهم«، فقالت: واهلل ألشكوّنك إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله، فنزع املغفر عن رأسه فعرفته، فجاءت تشتد حتى التزمته وقالت: فديُتك، حلفُت 
ألشكوّنك إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فقال هلا: »اذهبي فرّبي قسمك فإنَّه بأعىل 
الوادي«. قالت أمُّ هانئ: فجئت إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وهو يف قّبة يغتسل، وفاطمة 
عليها السالم تسرته، فلام سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كالمي قال: »مرحبًا بك يا 
ي، أشكو إليك ما لقيُت من عيل اليوم. فقال رسول  أمَّ هانئ وأهاًل«؛ قلت: بأيب أنت وأمِّ
»إنَّام  السالم:  عليها  فاطمة  فقالت  أجرِت«؛  َمن  أجرُت  »قد  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
جئِت يا أمَّ هانئ تشتكني عليًا يف أنَّه أخاف أعداء اهلل وأعداء رسوله«! فقال رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله: »قد شكر اهلل لعل سعيه، وأجرُت َمن أجارت أمُّ هانئ ملكانا من 

عل بن أيب طالب«))).

الزهراء عليها ال�سالم ترف�ض طلب اأبي �سفيان اأن جتري بني النا�ض

ويف موقف آخر يوم فتح مكة، نجد أبا سفيان يلجأ إىل الزهراء عليها السالم ويكّلمها أن 
جتري بني الناس، وحياول اإلفادة من كوهنا ابنة رسول اهلل التي ال يرّد هلا طلبًا، لكّن الزهراء 
أبت أن جتري أحدًا أهدر رسول اهلل دمه؛ فحاول أبو سفيان اإلفادة من موقع احلسنني من 

ام صبّيان ال ُيري مثُلهام بني الناس!  رسول اهلل، فرفضت الزهراء ذلك وقالت بأهنَّ
))) اإلرشاد - الشيخ املفيد - ج ) - ص 7)) - 8)).



354

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

النبي عليها  أبيه، قال: دخل أبو سفيان عىل فاطمة بنت  عن عبد اهلل بن حممد، عن 
الّسالم، فكّلمها فقال: أجريي بني الناس. فقالت: »إنَّام أنا امرأة«. قال: إنَّ جوارك جائز، 
قد أجارت ُأخُتك أبا العاص بن الربيع فأجار ذلك حممد. قالت فاطمة عليها الّسالم: 
»ذلك إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وأبت ذلك عليه«. فقال: ُمري أحد بنيك يري بني 
ام صبيان وليس مثلهام جيري«. فلام أبت عليه أتى عليًا عليه الّسالم...))) الناس. قالت: »إنَّ

قال الشيخ املفيد يف اإلرشاد: وملا دخل أبو سفيان املدينة لتجديد العهد بني رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وبني قريش، عندما كان من بني بكر يف خزاعة وقتلهم من قتلوا 
منها، فقصد أبو سفيان ليتالىف الفارط من القوم، وقد خاف من نرصة رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله هلم، وأشفق مما حل هبم يوم الفتح. فأتى النبي صىل اهلل عليه وآله وكلمه يف 
ذلك، فلم يردد عليه جوابًا. فقام من عنده، فلقيه أبو بكر فتشبث به وظن أنَّه يوصله إىل 
بغيته من النبي صىل اهلل عليه وآله فسأله كالمه له، فقال: ما أنا بفاعل. لعلم أيب بكر بأنَّ 
سؤاله يف ذلك ال يغني شيئًا. فظن أبو سفيان بعمر بن اخلطاب ما ظنه بأيب بكر فكلمه 
وآله.  عليه  اهلل  صىل  النبي  عىل  الرأي  تفسد  أن  كادت  وفظاظة  بغلظة  فدفعه  ذلك،  يف 
فعدل إىل بيت أمري املؤمنني عليه السالم فاستأذن عليه، فأذن له وعنده فاطمة واحلسن 
واحلسني عليهم السالم فقال له: يا عيل، إنَّك أمس القوم يب رمحًا، وأقرهبم مني قرابة، 
له:  فيام قصدته. فقال  وقد جئتك فال أرجعن كام جئت خائبًا، اشفع يل إىل رسول اهلل 
»وحيك - يا أبا سفيان - لقد عزم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عىل أمر ما نستطيع أن 
نكلمه فيه«؛ فالتفت أبو سفيان إىل فاطمة عليها السالم، فقال هلا: يا بنت حممد هل لك 
أن تأمري ابنيك أن يريا بني الناس، فيكونا سيدي العرب إىل آخر الدهر. فقالت: »ما 

))) املغازي للواقدي ): )79.
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بلغ ُبنياي أن جيريا بني الناس، وما جيري أحد عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«. فتحري 
أبو سفيان )وسقط يف يده(، ثم أقبل عىل أمري املؤمنني عليه السالم فقال: يا أبا احلسن، 
أرى األُمور قد التبست عيل فانصح يل. فقال له أمري املؤمنني: »ما أرى شيئًا يغني عنك، 
ولكنك سيد بني كنانة، فُقم فأِجر بني الناس ثم احلق بأرضك«؛ قال: فرتى ذلك ُمغنيًا 
عني شيئًا؟ قال: »ال - واهلل - ال أظن، ولكني ال أجد لك غري ذلك«. فقام أبو سفيان يف 

املسجد فقال: أهيا الناس، إينِّ قد أجرُت بني الناس. ثم ركب بعريه فانطلق))). 

جهادها عليها ال�سالم يف ح�سن التبعل لزوجها

أسقط اإلسالم عن املرأة اجلهاد الذي أوجبه عىل الرجال، وعّوض النساء عن الثواب 
حفظ  الرجال  عىل  كان  وإذا  التبّعل.  حسن  يف  جهادهّن  جعل  بأن  للمجاهدين  الكبري 
العائلة  النساء حفظ حميط  البالد اإلسالمّية اخلارجّية، فقد توّجب عىل  الثغور وحدود 
وقد  القتال،  جبهات  من  عودهتم  بعد  املجاهدون  إليه  يأوي  الذي  السامل  اجلّو  وتأمني 
جعل اهللُ تعاىل هلّن بُحسن التبّعل وَمداراة الزوج ثوابًا يعدل ثواب اجلهاد وباقي األعامل 

التي اختّص هبا الرجال دون النساء. 

قال:  السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  عن  البالغة  هنج  رشح  يف  احلديد  أيب  ابن  أخرج 
البدن  وزكاة  زكاة،  يشء  ولكل  ضعيف،  كل  جهاد  واحلّج  تقّي،  كل  قربان  »الصالة 

الصوم، وجهاد املرأة ُحسن التبّعل«))).

اهلل  صىل  اهلل  رسول  عن  حديث  )يف  عمر  عن  بإسناده  األَصبهاين  إسامعيل  وروى 

))) اإلرشاد ): ))) - ))).
))) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 8): )8.
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عليه وآله(، قال: »... جئتم تسألون عن جهاد الضعفاء؟ جهاد الضعفاء احلّج والعمرة، 
وجئتم تسألون عن جهاد املرأة؟ جهاد املرأة ُحسن التبعل لزوجها« - احلديث))).

النبي )صىل اهلل عليه وآله(  ا أتت  أهنَّ البيهقي عن أسامء بنت يزيد األنصارية  أخرج 
ي! إينِّ وافدة النساء إليك، واعلم - نفيس لك  وهو بني أصحابه، فقالت: بأيب أنت وُأمِّ
الفداء - أنَّه ما من امرأة كائنة يف رشق وال غرب سمعْت بمخرجي هذا إالَّ وهي عىل 
أرسلك،  الذي  وبإهلك  بك  فآمنّا  والنساء،  الرجال  إىل  باحلق  بعثك  اهلل  إّن  رأيي،  مثل 
وإّنا معرش النساء حمصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقىض شهواتكم، وحامالت 
أوالدكم؛ وإنَّكم معارش الرجال ُفّضلتم علينا باجلمعة واجلامعات وعيادة املرىض وشهود 
إذا  الرجل منكم  بعد احلج، وأفضل من ذلك اجلهاد يف سبيل اهلل، وإّن  اجلنائز واحلّج 
خرج حاّجًا أو ُمعتمرًا أو مرابطًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، ورّبينا لكم 

أموالكم، فام نشارككم يف األجر يا رسول اهلل؟.

فالتفت النبي )صىل اهلل عليه وآله( إىل أصحابه بوجهه كله ثم قال: »هل سمعتم مقالة 
امرأة قط أحسن من مساءلتها يف أمر دينها من هذه«؟ فقالوا: يا رسول اهلل ما ظننا أنَّ امرأة 
هتتدي إىل مثل هذا! فالتفت النبي )صىل اهلل عليه وآله( إليها ثم قال هلا: »انرصيف أيتها 
املرأة، وأعلِمي َمن خلفك من النساء أّن ُحسن تبّعل إحداكّن لزوجها وطلبها مرضاته 

واّتباعها موافقته يعدل ذلك كله«. فأدبرت املرأة وهي هتلل وتكرّب استبشارًا.))) 

بيتها  يف  السالم  عليها  الزهراء  جهاد  موضوع  إىل  األول  املجّلد  يف  تعّرضنا  أقول: 
ومؤازرهتا زوجها أمري املؤمنني عليه السالم يف حتّمل املصاعب التي واجهها. 

))) دالئل النبوة - إسامعيل األصبهاين ): )65 - )65.
))) شعب اإليامن للبيهقي 6: ))4 / ح)874.
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جهادها عليها ال�سالم اأ�سحاَب ال�سقيفة

أشد  نبّيهم  جفوا  فقد  أفعاهلم،  السقيفة  مجاعة  عىل  السالم  عليها  الزهراء  أنكرت 
جفاء بمجّرد أن أغمض عينيه، وتركوا جنازته مسّجاة وهرعوا إىل سقيفة بني ساعدة 
يتنازعون عىل السلطة ويستبّدون باألمر، دون أن يعرفوا ألهل بيت رسول اهلل حّقهم، 
القريب وعاهدوه عىل  باألمس  املؤمنني يف واقعة غدير خم  بايعوا ألمري  م  أهنَّ وتناسوا 
السمع والطاعة، وزادوا عىل ذلك باهلجوم عىل داره وإرضام باهبا بالنار وإخراجه ملّببًا 

ُيقاد إىل املسجد كي يبايع!!

روى املفيد عن ابن أيب هالل عن مروان بن عثامن قال: ملا بايع الناس أبا بكر دخل 
عيل عليه السالم والزبري واملقداد بيت فاطمة عليها السالم وأبوا أن خيرجوا، فقال عمر 
بن اخلطاب: أرضموا عليهم البيت نارًا! فخرج الزبري ومعه سيفه، فقال أبو بكر: عليكم 
بالكلب! فقصدوا نحوه، فزّلت قدمه وسقط عىل األرض ووقع السيف من يده، فقال 
أبو بكر: ارضبوا به احلجر؛ فرضب به احلجر حتى انكرس، وخرج عيل بن أيب طالب عليه 
السالم نحو العالية فلقيه ثابت بن قيس بن شامس فقال: ما شأنك يا أبا احلسن؟ فقال: 
»أرادوا أن حيرقوا عّل بيتي! وأبو بكر عىل املنرب ُيباَيع له ال يدفع عن ذلك وال ُينكر«، فقال 
له ثابت: ال تفارق كّفي يدك أبدًا حتى ُأقتل دونك، فانطلقا مجيعًا حتى عادا إىل املدينة، 
وفاطمة عليها السالم واقفة عىل باهبا، وقد خلت دارها من أحد من القوم، وهي تقول: 
»ال عهد يل بقوم أسوء حمرضًا منكم، تركتم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جنازة بني أيدينا 

وقطعتم أمركم بينكم، مل تستأمرونا وصنعتم بنا ما صنعتم ومل تروا لنا حقًا«))).

روى املفيد عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال: ملا بايع الناس أبا بكر خرجت 
))) أمايل املفيد: ص49؛ بحار األنوار - العالمة املجليس8): ))).
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»ما رأيُت كاليوم قط،  باهبا وقالت:  بنت حممد صىل اهلل عليه وآله فوقفت عىل  فاطمة 
واستبّدوا  أظهرنا،  بني  جنازة  وآله  عليه  اهلل  صىل  نبيهم  وتركوا  حمرض،  أسوء  حرضوا 

باألمر دوننا«))).

الزهراء تاأخذ بتالبيب عمر 

مل جتعل املظامل التي واجهتها الزهراء عليها السالم بعد رحيل أبيها، مل جتعلها ترىض 
بقسوة ورضاوة،  بيتها  ولقد هوجم  وأذاها،  يشرتك يف ظلمها  مل  َمن  بسببها  ُيصاب  أن 
الزهراء ما جرى، مما كنّى  الدار وجرى عىل  دارها، واقتحمت  باب  النار يف  وُأشعلت 
عنه اإلمامان الباقر والصادق عليهام السالم بقوهلام »ملا أن كان من أمرهم ما كان«، لكنّها 
مل تسمح لنفسها أن تدعو عىل ظامليها بالعذاب، خشية أن ينزل العذاب - وكان سينزل 
بالتأكيد - فيعّم األرشار واألخيار. وقد شاهبت الزهراء يف صربها زوجها أمري املؤمنني 
ليبايع َمن ألمري  بيته واقتيد مكباًل  عليه السالم، فقد اغُتصب حّقه يف اخلالفة وهوجم 
املؤمنني عليه حّق اإلمرة والطاعة، وقيل له إِنَّه سُيقتل إن مل يبايع! حتى رفع يده إىل السامء 

فقال: »اللهم إنَّ القوم استضعفون كام استضعفت بنو إرسائيل هارون«!)))

روى الكليني بإسناده عن عبد اهلل بن حممد اجلعفي، عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام 
السالم قاال: »إنَّ فاطمة عليها السالم - ملا أن كان من أمرهم ما كان - أخذْت بتالبيب 
عمر فجذبته إليها ثم قالت: أما واهلل - يا بن اخلطاب - لوال أنِّ أكره أن يصيب البالء 

َمن ال ذنب له، لعلمَت أنِّ سُأقسم عىل اهلل ثم أجده رسيع اإلجابة«))).

))) أمايل املفيد: ص95؛ بحار األنوار: ))).
))) أنظر: الكايف للكليني 8: )).

))) الكايف - الشيخ الكليني ): 460.



359

م ا
ال
س
 ال
يها
عل
اء 
هر
لز
د ا
ها
ج
 –
ن  
و ر
ش
لع
 وا
 
اد
لح
ل ا

ص
لف
ا ا

يا بن اأبي قحافة، لقد جئت �سيئًا فرّيًا، فدونكها خمطومة مرحولة!

الظامل  احلاكم  السالم  عليها  الزهراء  خاطبت  وغضبًا  نقمة  تفيض  نارية  بعبارات 
تاطبه  ومل  وأعوانه،  حّراسه  أمام  ترتّدد  أو  وبسلطانه،  به  تأبه  أن  دون  غّيه،  يف  السادر 
هي  بعبارات  فاهت  الزبى،  السيُل  وبلغ  اخلطب  فقد طغى  والتبجيل،  التعظيم  بألفاظ 

باللهب واحلمم الربكانية أشبه منها بالكلامت، تقول فيها:

»أأبتّز إرث أيب! أبى اهلل أن ترث - يا بَن أيب قحافة - أباك وال أرث أيب، لقد جئَت 
شيئًا فرّيًا! فدوَنكها خَمطومًة َمرحولًة تلقاك يوم حرِشك، فنِعم احلكُم اهلل، والزعيُم حمّمد، 
واملوعُد القيامة، وعند الساعِة خيرس املبطلون، ولكّل نبأ مستقر وسوف تعلمون َمن يأتيه 

عذاٌب خُيزيه وحيّل عليه عذاٌب ُمقيم«)))!

الزهراء تتعاهد قرب �سّيد ال�سهداء حمزة وقبور املجاهدين ال�سهداء

تأمّلت الزهراء عليها السالم وذرفت الدموع ملصاهبا بعمها سّيد الشهداء محزة الذي 
أّيام  أقسى  يف  عنهم  ودافع  لإلسالم  األُوىل  األيام  منذ  وأصحابه  اهلل  رسول  عن  نافح 
الدعوة يف مّكة، ثم دافع عن اإلسالم يف بدر وُأحد، حتى استشهد يف وقعة ُأحد مغدورًا 
ثم  عنده،  وتبكي  بالزيارة  محزة  قرب  تتعاهد  الزهراء  وكانت  وحيّش،  إليه  سّدده  برمح 

عملت من تربته السبحة تسّبح هبا تسبيحتها املعروفة. 

عن حممود بن لبيد قال: ملا قبض رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله كانت فاطمة عليها 
الّسالم تأيت قبور الشهداء وتأيت قرب محزة وتبكي هناك. فلام كان يف بعض األيام أتيت قرب 
محزة فوجدهتا عليها الّسالم تبكي هناك، فأمهلتها حتى سكنت. فأتيتها وسّلمت عليها 

))) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 6): ))).
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وقلت: يا سيدة النسوان، قد واهلل قطعت نياط قلبي من بكائك. فقالت: »يا أبا عمرو، 
حلّق يل البكاء، فقد أصبت بخري اآلباء رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، واشوقاه إىل رسول 

اهلل صىّل اهلل عليه وآله«! ثم أنشأت عليها الّسالم تقول:

ــُره ِذكـ قـــّل  مــّيــت  ــًا  ــوم ي مـــات  أكــثــُرإذا  واهلل  مـــات  ُمـــذ  أيب  وِذكــــُر 

-إىل آخر احلديث؛ وقد أوردناه قريبًا))).

عـن أيب عبـد اهلل عليه الّسـالم، قال: سـمعته يقـول: »عاشـت فاطمة عليها الّسـالم 
بعـد أبيهـا مخسـة وسـبعني يومـًا، مل تـر كارشة وال ضاحكة؛ تـأيت قبور الشـهداء يف كل 
مجعـة مرتـني؛ اإلثنـني واخلميـس، فتقـول: هيهنـا كان رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآله، 

املرشكون«))). كان  هيهنـا 

عن أيب جعفر عليه الّسالم قال: »كانت فاطمة صلوات اهلل عليها تزور قرب محزة وتقوم 
عليه، وكانت يف كل سبت تأيت قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفرون«))).

عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم قال: »إنَّ فاطمة عليها الّسالم كانت تأيت قبور الشهداء 
يف كل غداة سبت فتأيت قرب محزة وترتّحم عليه وتستغفر له«)4).

الزهراء تو�سي بحجب ابنة احلاكم الظامل 

فضحت الزهراء املجاهدة ظلم املتسّلطني عىل منرب رسول اهلل، ودفعت حياهتا الغالية 
ثم  اإلسالمّية،  املسرية  هلا  تعّرضت  التي  اخلطرية  املؤامرة  بأبعاد  ة  األمَّ توعية  جمال  يف 

))) كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش عليهم الّسالم للخزاز: ص 98).
))) الكايف ): 8)) /ح ).

))) بحار األنوار 79: 69) /ح )، عن دعائم اإلسالم.
)4) منتهى املطلب، للعالمة احليل ): 468.
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اّتذت التدابري الالزمة ملنع حماوالت التضليل اإلعالمي التي قد يقوم هبا بعض الذين 
الصحيح،  اهلل عليه وآله عن مسارها  أسهموا يف حرف مسرية خالفة رسول اهلل صىل 
فأوصت أسامء أن ال تدع أحدًا يدخل عليها، وأوصت أمري املؤمنني - كام سيأيت - أن 
يدفنها لياًل وال يؤذن هبا أحدًا من ظامليها. ونالحظ أنَّ عائشة شكت إىل أبيها من أسامء 
ا تذّرعت يف حماولتها الدخول بكوهنا من  يف حماولة للتأثري عليها وثنيها عن قرارها، وأهنَّ

أزواج النبي، لكن أسامء مل تستجب أليب بكر ومتّسكت بوصّية الزهراء عليها السالم.

روى البيهقي أنَّ فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قالت: »يا أسامء إن قد 
استقبحت ما يصنع بالنساء؛ إنَّه يطرح عىل املرأة الثوب فيصفها«. فقالت أسامء: يا بنت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أال ُأريك شيئًا رأيته بأرض احلبشة؟ فدعت بجرائد رطبة 
فحنتها ثم طرحت عليها ثوبًا، فقالت فاطمة -عليها السالم-: »ما أحسن هذا وأمجله 
وال  السالم-  -عليه  وعل  أنت  فاغسليني  مت  أنا  فإذا  املرأة!  من  الرجال  به  يعرف  ال 
تدخل عّل أحدًا«. فلام توفيت -عليها السالم- جاءت عائشة تدخل فقالت أسامء: ال 
تدخيل! فشكت أبا بكر فقالت: إنَّ هذه اخلثعمية حتول بيني وبني ابنة رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وقد جعلت هلا مثل هودج العروس، فجاء أبو بكر فوقف عىل الباب وقال: 
يا أسامء ما محلك أن منعت أزواج النبي صىل اهلل عليه وآله يدخلن عىل ابنة النبي صىل 
اهلل عليه وآله وجعلت هلا مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن ال تدخيل عيل أحدًا، 
وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك هلا؛ فقال أبو بكر: فاصنعي 

ما أمرتك؛ ثم انرصف وغسلها عيل -عليه السالم- وأسامء ريض اهلل عنها))).

))) السـنن الكـربى - البيهقـي 4: 4) - 5)، بـاب مـا ورد يف النعـش للنسـاء؛ ذخائـر العقبـى - أمحـد بـن عبـد اهلل 
الطـربي: ص )5.
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الزهراء تو�سي باأن ل ي�سهد ال�سيخان جنازتها

أخرج الفتال النيسابوري يف روضة الواعظني قّصة وصّية الزهراء عليها السالم ألمري 
املؤمنني عليه السالم عند احتضارها، وجاء يف آخرها: »... أوصيك يا بن عم أن تّتخذ 
يل نعشًا فقد رأيُت املالئكة صّوروا صورته؛ فقال هلا: صفيه يل! فوصفته فاختذه هلا، فأّول 
نعش عمل عىل وجه األرض ذاك وما رأى أحد قبله وال عمل أحد. ثم قالت: أوصيك 
م عدّوي وعدّو  أن ال يشهد أحد جنازيت من هؤالء الذين ظلمون وأخذوا حقي، فإنَّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وال ترتك أن يصّل عل أحد منهم وال من أتباعهم، وادفنّي 
ابنيها  عليها وعىل  اهلل  توّفيت صلوات  ثم  األبصار؛  ونامت  العيون  إذا هدأت  الليل  يف 

وبعلها وبنيها«- احلديث))).

وأخرج املجليس عن سعد بن طريف، عن أيب جعفر عليه السالم قال: »بدو مرض 
الوفاة،  ا  أنَّ فعلمت  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وفاة  من  ليلة  مخسني  بعد  فاطمة 
فاجتمعت لذلك تأمر عليًا بأمرها وتوصيه بوصيتها وتعهد إليه عهودها، وأمري املؤمنني 
عليه السالم جيزع لذلك، ويطيعها يف مجيع ما تأمره. فقالت: يا أبا احلسن إنَّ رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله عهد إيل وحدثني أنِّ أول أهله حلوقًا به وال بد مما ال بد منه، فاصرْب 
ألمر اهلل تعاىل وارَض بقضائه. قال: وأوصته بغسلها وجهازها ودفنها لياًل ففعل، قال: 
وأوصته بصدقتها وتركتها. قال: فلام فرغ أمري املؤمنني من دفنها لقيه الرجالن فقاال له: 

ما محلك عىل ما صنعت؟ قال: وصيُتها وعهُدها«))). 

روى الشيخ الصدوق يف علل الرشائع عن النوفيل عن ابن البطائني، عن أبيه قال: 

))) روضة الواعظني: ص57)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: )9) - )9).
))) بحار األنوار )4: )0).
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ُتدفن  ومل  بالليل  السالم  عليها  فاطمة  ُدفنت  عّلة  ألي  السالم  عليه  اهلل  عبد  أبا  سألت 
ا أوصت أن ال يصّل عليها الرجالن األعرابيان«))).  بالنهار؟ قال: »ألنَّ

لقوله  الكافران،  األعرابيان:  الرشائع:  أن أخرج اخلرب عن علل  بعد  املجليس  وقال 
تعاىل ﴿اْلَعْرَابُ َأشَدُّ ُكْفرًا وَنَِفاًقا﴾))).

روى الصدوق يف األمايل عن ابن طريف، عن ابن نباتة قال: ُسئل أمري املؤمنني عيل 
بن أيب طالب عليه السالم عن عّلة دفنه لفاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله لياًل 
ا كانت ساخطة عىل قوم كرهْت حضورهم جنازهتا، وحراٌم عىل من يتوالهم  فقال: »إنَّ

أن يصّل عىل أحد من ولدها«))). 

ر�سول اهلل يبكي ملا �سوف تواجهه فاطمة وبعلها وابناها

بكى رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله مرارًا ملا سيلقاه أهُل بيته بعده من الظلم واجلفاء، 
ته املّرة تلو املّرة بعظيم قدر أهل بيته عند اهلل، وبأنَّ موّدهتم هي أجُر الرسالة  مع أنَّه أخرب أمَّ
التي أخرجهم هبا من الظلامت إىل النور. ومع أنَّه أوضح بام ال مزيد بعده أنَّ من أحّب 
حاربه،  فقد  حارهبم  ومن  أبغضه،  فقد  أبغضهم  ومن  اهلل،  رسول  أحّب  فقد  بيته  أهل 
ومن ساملهم فقد سامله صىل اهلل عليه وآله. وكان جربئيل عليه السالم ينزل املرة تلو املرة 
فُيخرب النبي عاّم سُيصنع بأهل بيته بعد ارحتاله، ولذلك فقد بكى النبي صىل اهلل عليه وآله 
بابنته احلبيبة  ملا سيلحق  السالم، وبكى صىل اهلل عليه وآله  املؤمنني عليه  أمري  ملظلومّية 

بعده، وبكى ملا سرياه أهل بيته، وبكى ملظلومّية احلسن واحلسني عليهام السالم. 

))) علل الرشائع ): 85)، الباب 49).
))) بحار األنوار )4: 06) - 07).

))) أمايل الصدوق: ص755، املجلس 76؛ بحار األنوار )4: 09).
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عمته  عن  السالم(،  )عليهام  احلسني  بن  عيل  عن  الزيارة  كامل  يف  قولويه  ابن  روى 
زينب، عن أمِّ أيمن وعن أبيه أمري املؤمنني عليه السالم، يف حديث طويل: »إنَّ رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله زار منزل فاطمة عليها السالم، فعملت له حريرة - إىل أن قال - فلام 
فرغ من غسل يده مسح وجهه، ثم نظر إىل عل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم 
] نظرًا [ عرفنا منه الرسور يف وجهه ثم رمق بطرفه نحو السامء مليًا، ثم وّجه وجهه نحو 
القبلة وبسط يديه يدعو، ثم خّر ساجدًا وهو ينشج، فأطال النشوج وعال نحيبه وجرت 
دموعه، ثم رفع رأسه، وذكر سبب البكاء، وأنَّ جربئيل أخربه بام جيري عليهم بعده من 

املصائب«... اخلرب))).

روى الشيخ الصدوق يف األمايل عن حممد بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن عيل بن أيب 
طالب عليه السالم، قال: 

»بينا أنا وفاطمة واحلسن واحلسني عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، إذا التفت إلينا 
فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول اهلل؟ 

فقـال: أبكـي ممـا يصنـع بكم بعـدي. فقلـت: ومـا ذاك يـا رسـول اهلل؟ قـال: أبكي 
مـن رضبتك عـىل القرن، ولطـم فاطمة خدهـا، وطعنة احلسـن يف الفخذ، والسـم الذي 
يسـقى، وقتـل احلسـني. قال: فبكـى أهل البيـت مجيعًا، فقلت: يا رسـول اهلل، مـا خلقنا 
ربنـا إال للبـالء! قـال: أبـرش يـا عـل، فـإنَّ اهلل عـز وجـل قد عهـد إيل أنَّـه ال حيبـك إالَّ 

مؤمـن، وال يبغضـك إالَّ منافق«))).

))) مستدرك الوسائل - املريزا النوري 5: )5). وقد أحلق حمقق )كامل الزيارة( هذه الرواية يف هامش الكتاب ص 
444 وقال عنها )زيادة يف النسخ، نقلناها كام وجدناها(.

))) األمايل - الشيخ الصدوق: ص 97)؛ كفاية األثر: ).
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عليها  فاطمة  إىل  يومًا  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  دخل  أنَّه  املجليس  العالمة  وأخرج 
السالم فهيأت له طعامًا من متر وقرص وسمن، فاجتمعوا عىل األكل هو وعيل وفاطمة 
واحلسن واحلسني عليهم السالم، فلام أكلوا سجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأطال 
سجوده، ثم بكى ثم ضحك ثم جلس؛ وكان أجرأهم يف الكالم عيل عليه السالم فقال: 
»يا رسول اهلل رأينا منك اليوم ما مل نره قبل ذلك«! فقال صىل اهلل عليه وآله: »إنِّ ملا أكلت 
معكم فرحت ورسرت بسالمتكم واجتامعكم فسجدت هلل تعاىل شكرًا«. فهبط جربئيل 
عليه السالم يقول: »سجدت شكرًا لفرحك بأهلك«؟ فقلت: »نعم«. فقال: »أال ُأخربك 
أول  ابنتك فهي  »أما  فقال:  يا جربئيل«.  يا أخي  »بىل  فقلت:  بعدك«؟  بام جيري عليهم 
أهلك حلاقًا بك بعد أن تظلم ويؤخذ حقها ومتنع إرثها ويظلم بعلها ويكرس ضلعها؛ وأما 
ابن عمك فيظلم ويمنع حقه ويقتل، وأما احلسن فإنَّه يظلم ويمنع حقه ويقتل بالسم، 
وتسبى  رحله  وينهب  اخليول  وتطؤه  عرتته  وتقتل  حقه  ويمنع  يظلم  فإنَّه  احلسني  وأما 
نساؤه وذراريه ويدفن مرماًل بدمه ويدفنه الغرباء«. فبكيت وقلت: »وهل يزوره أحد«؟ 
قال: »يزوره الغرباء«. قلت: »فام ملن زاره من الثواب«؟ قال: »يكتب له ثواب ألف حجة 

وألف عمرة كلها معك«، فضحكت))). 

وعن جعفر بن حممد صلوات اهلل عليه أنَّه قال: »ملا احترض رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وعىل آله غيش عليه، فبكت فاطمة صلوات اهلل عليها فأفاق وهي تقول: من لنا بعدك يا 

رسول اهلل؟ فقال: أنتم املستضعفون بعدي واهلل«))).

))) بحار األنوار - العالمة املجليس - ج 98 - ص 44.
))) دعائم اإلسالم - القايض النعامن املغريب ): 5)).
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العتداء على فاطمة انتهاك حلرمة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله

ملاذا يؤكد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله - كّل هذا التأكيد - عىل أنَّ من يظلم ابنته 
يقول  ملاذا  النار؟!  من  اهللُ  أخرجه  ما  ومَلك،  نبّي  كل  فيه  لو شفع  ملعوٌن  بعده  فاطمة 
فاطمة  حارب  من  أّن  يقينًا  نعلم  نا  إنَّ لغضبها؟!  ويغضب  لرضاها  يرىض  اهلل  بأنَّ  عنها 
بوجه  الوقوف  أباها يف  مّثلت  فاطمة  األمر، ألنَّ  اهلل يف حقيقة  أباها رسول  قد حارب 
غاصبي اخلالفة الذين تنّكروا لبيعة الغدير، وتنّكروا لوصايا رسول اهلل املكررة يف حّق 
ة إىل  أمري املؤمنني عليه السالم. جّسدت الزهراء املجاهدة شخصّية أبيها يف هداية األمَّ

سبيل فالحها وُرشدها، فكانت ُحرمتها ُحرمة رسول اهلل. 

قال  أنَّه  وأصحابه  معاوية  عىل  السالم  عليه  احلسن  به  احتّج  مما  أنَّه  املجليس  أخرج 
»أنَت رضبت فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حتى أدميتها  ملغرية ابن شعبة: 
وألقت ما يف بطنها، استذالالً منك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وخمالفة منك ألمره 
»أنِت سيدة نساء أهل  وانتهاكًا حلرمته«، وقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ]هلا[: 

اجلنة؟! واهللِ مصرُيَك إىل النار«))).

وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  جّدي  »قال  قال:  الّسالم  عليه  الصادق  عن  وروي 
ملعوٌن ملعون َمن يظلم بعدي فاطمة عليها الّسالم ابنتي، ويغصبها حّقها ويقتلها«.

»يا فاطمة أبرشي، فلك عند اهلل مقام حممود َتشَفعني فيه ملحبيك وشيعتك  ثم قال: 
َشَفعوا يف مبغض لك  اهلل  قّربه  بعثه اهلل وّكل ملك  نبّي  أنَّ كّل  لو  فاطمة،  يا  فُتشّفعني. 

غاصب لك، ما أخرجه اهلل من النار أبدًا«))).

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 97).
))) العدد القوية: ص 5)) /ح 8)، 9).
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درو�ض من جهاد الزهراء عليها ال�سالم

الذي يوحي  املتعارف  الوجه  للجهاد وجهًا آخر غري  السالم  الزهراء عليها  أبرزت 
بمبارزة األبطال وجمالدة األقران يف ساحة احلرب، وكان جهادها مما يعّز نظريه يف حياة 
النساء. أظهرت الزهراء عليها السالم الوجه اآلخر للجهاد، ذلك الوجه اهلادىء الذي 
يتجّسد باالحتجاج العقاليّن والسكوت الغاضب واإلعراض واملقاطعة. وكانت الزهراء 
ا رّبام ستتعّرض لألذى،  عليها السالم تعلم يقينًا أنَّ عليها دفع رضيبة جهادها، وتعلم أهنَّ
وأّن ظامليها قد يتجارسون عىل مقامها السامي ومنزلتها العالية، وقد ينجّر األمر هبم إىل 
مهامجة دارها، وقد يصل األمر هبا إىل التضحية بحياهتا يف هذا املسري، لكنّها سارت يف 
هذا اجلهاد إىل آخره دون أن تندم حلظة واحدة، بل كان يقينها بصواب موقفها راسخًا 

رسوخ اجلبال، بل أشّد رسوخًا.

ا  وكانت الزهراء املجاهدة سالم اهلل عليها تعلم أّن من اجلهاد ما ال ُيثمر برسعة، وأهنَّ
قد ال تقطف ثامر حركتها اجلهادية يف حياهتا، وأّن بذور هنضتها واعرتاضها وإعراضها 
ومقاطعتها ستنبت يف أفئدة نّشاد العدل واحلّق وتثمر ولو بعد سنوات، أو بعد قرون، 

لكنها تصّدت وجاهدت ومل تتلّكأ يف جهادها ما دام يف بدهنا عرٌق ينبض.

كانت الزهراء عليها السالم جتاهد يف مصاف أمري املؤمنني ورفقته أحيانًا، وبمفردها 
ُأحيانًا أخرى، وكانت حتاجج ظامليها وتناقشهم وتستدل عىل صواب موقفها وبطالن 
تستخدم  وكانت  وآله،  عليه  اهلل  صىل  النبي  وبأحاديث  الكريم  القرآن  بآيات  مواقفهم 
أحيانًا االستدالالت املنطقية، وكان اخلصم ُيذعن حلججها ويعرتف بخطأ مواقفه، بل 
كان يبكي أحيانًا، لكنه كان يرّص عىل باطله. وشاهدنا الزهراء املفجوعة بأبيها، املكسورة 
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الضلع، تتسامى عىل جراحها وتقف يف املسجد فتحاكم ظامليها وتناقشهم وتقيم احلجج 
وصالبة  بقّوة  بكر  أليب  وتقول  املسجد  يف  تطب  املفجوعة  الزهراء  وشاهدنا  عليهم، 
»فدونكها خمطومة مرحولة تلقاَك يوم حرشك، فنِعم احَلَكُم اهلل، والزعيم حممد، واملوعد 
القيامة، وعند الساعة خيرس املبطلون، ولكل نبأ مستقّر وسوف تعلمون من يأتيه عذاٌب 

خُيزيه وحيّل عليه عذاٌب ُمقيم«. 

إبداء وجهات  يف الوقت الذي شاهدنا معظم رجال الصحابة يتحّرجون حّتى عن 
نظرهم، فضاًل عن مواجهة النظام القائم ومقارعته.)))

))) أنظر: فاطمة برترين بانوي إسالم )بالفارسية(، للدكتور عيل قائمي، ص94 95.



 الف�صل 
الثاين والع�صرون

فاطمة الزهراء عليها ال�سالم 
م�سداق اآيات القراآن
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فاطمة الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآيات القراآن 

طّهر ربُّ العّزة نبيه الكريم وأهل بيته املعصومني من كّل رجس ودنس، ورفع قْدرهم 
وجعلهم يف بيوت أذن اهللُ أن ُترفع وُيذكر فيها اسُمه، وجعلنا صالتنا عليهم طيبًا خللقنا 
وطهارًة ألنفسنا. أهل البيت عليهم السالم هم أبواب رمحته تعاىل ومعادن حكمته، كام 
أهّنم واسطة الفيض بني اخلالق تعاىل وبني عباده. وكان من الطبيعّي أن ينزل القرآُن يف 
للمكارم  الواضحة  واملصاديق  الكريم  للقرآن  احلقيقّي  املخاطب  يكونوا  وأن  بيوهتم، 
والتقى والفضائل فيه، وأن يكون هلم كرائم القرآن وحماسنه، وأن يكونوا املفرّس احلقيقّي 

آليات القرآن. 

ونرى أنَّ البضعة الطاهرة سالم اهلل عليها التي ُفطم الناس عن معرفتها قد كانت أحد 
املصاديق البارزة لكثري من اآليات القرآنية الكريمة التي وردت فيها خاّصة أو باعتبارها 
من أهل البيت عليهم السالم، وقد بلغت تلك اآليات - كام أحصاها البعض - حدود 

)58)( آية. 

بل إّنك إذا أمعنت النظر يف أكثر معاين القرآن وجدت أوصاف فاطمة عليها السالم، 
فتلك املستورة الكربى واملرأة الكاملة كانت يف أعىل وأتّم درجة من درجات العبودّية 
والكامل، وكّل صفة من الصفات املمدوحة التي سّجلت يف القرآن لكّل واحد من العباد 
الصاحلني واملقّربني، ولكّل نبّي من األنبياء واملرسلني كانت يف تلك املخّدرة بمستوى 

عني الكامل، وكانت هي جمموعة جامعة لتلك الصفات العديمة املثال))). 

نا لو تأّملنا حّق التأّمل يف اآليات القرآنّية الكريمة التي نزلت يف بعض النساء  َأنَّ كام 

))) اخلصائص الفاطمية للخطيب الكجوري ): )40.
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القدوة يف اإليامن والتقوى، لوجدنا  باعتبارهّن  الكريم  القرآن  الاليت ذكرهّن  املؤمنات 
أّن األوصاف الواردة يف تلكم النساء قد وردت يف سّيدهتّن الزهراء عليها السالم عىل 
نحٍو أتّم وأكمل، ألّن بضعة خاتم الرسل وأفضلهم هي سّيدة نساء أهل اجلنّة أمجعني، ال 

ترقى إىل درجاهتا أّي واحدة منهّن. 

الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )اإِنَّا اأَْنَزْلَناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر(

عليها  فاطمة  الزهراء  )معرفة(  أنَّ  عن  السالم  عليهم  البيت  أهل  روايات  حتدثت 
السالم التي ُفطم اخللق عن معرفتها، هي مفتاح )إدراك( ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة 
التي أنزل اهلل تعاىل فيها القرآن، والتي تنّزل املالئكُة والروح فيها بإذن رهّبم من كّل أمر، 

والتي ُيفرق فيها من كّل أمر حكيم.

جاء يف تفسري فرات الكويف عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنَّه قال: ﴿إِنَّا َأنْزَلْنَاهُ فِي َليَْلةِ 
»الليلة: فاطمة، والقدر: اهلل، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة  الَْقدِْر﴾))) 

القدر، وإنَّام سميت فاطمة ألّن اخللق ُفطموا عن معرفتها«.)))

الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )اإِنَّا اأَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر(

ا  من خالل استقراء حياة فاطمة عليها السالم قبل وبعد وفاهتا يتبنّي لكّل ذي عينني أهنَّ
هي اخلري الكثري الذي ورد فيه قوله تعاىل ﴿إِنَّا َأعَْطيْنَاَك الَْكوْثَرَ﴾)))، ولقد انطبقت 
عليها هذه املعاين لكثرة بركتها عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( وعىل أهل بيته وعىل 

))) سورة القدر: اآلية ).
))) تفسري فرات: ص)58.
))) سورة الكوثر: اآلية ).
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شيعة أمري املؤمنني، فأي بركة بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( مثل فاطمة التي عىل 
معرفتها دارت القرون األُوىل! وأي بركة أكرب وأفضل من بركة فاطمة سالم اهلل عليها 
عىل الشيعة وخاصة يف هذه احلياة الدنيا، حيث كانت الوعاء األكرب لإلمامة التي جّسدت 

أفضل مصاديق الوالية الكربى! 

وأي بركــة أفضــل منهــا عندمــا تــأيت يــوم القيامــة وتّلــص شــيعتها وحمبيهــا مــن 
عــذاب النــار.)))

وقد ذهب عدة من أصحابنا إىل أنَّ آية الكوثر نزلت يف فاطمة عليها السالم، منهم 
العالمة الطربيس يف تفسريه جوامع اجلامع قال: »هو كثرة النسل والذرية، وقد ظهر ذلك 

يف نسله من ولد فاطمة عليها السالم«.

وقد ذهب الفخر الرازي إىل هذا الرأي بقوله: الكوثر أوالده )صىل اهلل عليه وآله( 
ألنَّ هذه السورة نزلت ردًا عىل من عابه بعدم األوالد، فاملعنى أنَّه يعطيه نساًل يبقون عىل 
مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت! ثم العامل ممتلئ منهم، ومل يبق من بني ُأمية يف 

الدنيا أحد يعبأ به))). 

وجـاء يف مناقـب ابن شـهر آشـوب أنَّه ملـا تـويف إبراهيم ابـن النبي هجـاه عمرو بن 
العاص وسـاّمه األبرت، فنزلـت ﴿إِنَّـا َأعَْطيْنَـاَك الَْكوْثَـرَ﴾ وهو مبالغـة يف الكثرة، يعني 

أوالده))).  كثرة 

))) األرسار الفاطمية للمسعودي: ص99).
))) التفسري الكبري للفخر الرازي 6): 8)) ط دار الفكر.

))) مناقب آل أيب طالب، البن شهر آشوب ): )4.
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ه( عاَم َعلى ُحبِّ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )وُيْطِعُموَن الطَّ

حتدثنا يف الفصل التاسع عن قّصة إيثار الزهراء وبعلها وابنيها، وعن أنَّ سورة )هل 
أتى( نزلت يف شأهنم صلوات اهلل وسالمه عليهم، فال نكّرر. 

عامَ عَلى  أخرج السيوطي يف الدر املنثور، يف ذيل تفسري قوله تعاىل: ﴿ويُْطعِمُونَ الطَّ
حُبِّه مِسْكِينًا ويَتِيمًا وَأسِريًا﴾))) يف سورة ﴿هَْل َأتَى﴾. 

حُبِّهِ﴾  عََلى  عَامَ  الطَّ ﴿وَيُْطعِمُونَ  قوله:  ىف  عباس  ابن  عن  مردويه  ابن  وأخرج  قال: 
اهللَّ  السالم وفاطمة بنت رسول اهللَّ صىل  اآلية، قال: نزلت يف عيل بن أيب طالب عليه 

عليه )وآله( وسلم))).

ٌة( ا�سَ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )ُيوؤِْثُروَن َعَلى اأَْنُف�ِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�سَ

ذكرنا يف الفصل التاسع قّصة إيثار الزهراء وبعلها، وكيف آثرا ضيفهام عىل نفسيهام 
وعىل صبيتهام، وعن نزول ﴿وَيُؤْثِرُونَ عََلى َأنُْفسِِهمْ﴾))) يف حقهام عليهام السالم.

جاء يف تفسري أيب يوسف يعقوب بن سفيان وعيل بن حرب الطائي وجماهد عن أيب 
هريرة، أنَّه جاء رجل إىل رسول اهلل فشكا إليه اجلوع، فبعث رسول اهلل إىل أزواجه فقلن: 
ما عندنا إالَّ املاء، فقال صىل اهلل عليه وآله: »من هلذا الرجل الليلة«؟ فقال أمري املؤمنني 
يا بنت رسول اهلل«؟  »ما عندك  يا رسول اهلل«، وأتى فاطمة وسأهلا:  »أنا  السالم:  عليه 
فقالت: »ما عندنا إالَّ قوت الصبية لكنَّا نؤثر به ضيفنا«، فقال عيل: »يا بنت حممد نّومي 

))) سورة اإلنسان: اآلية 8.
))) فضائل اخلمسة من الصحاح الستة للفريوزآبادي ): 56).

))) سورة احلرش: اآلية 9.



375

ن ا
قرم

 ال
ت
ميا
ق 
دا
ص
م م
ال
س
 ال
يها
عل
اء 
هر
لز
ة ا
طم

فا
 –
ن  
و ر
ش
لع
 وا
ا 
لثا
ل ا
ص
لف
ا ا

فاطمة  أتت  األكل  فرغ من  فلام  بألسنتهام«،  يمضغان  املصباح، وجعال  وأطفئي  الصبية 
برساج فوجدت اجلفنة مملوءة من فضل اهلل، فلام أصبح صىل مع النبي، فلاّم سّلم النبي 
»يا أمري املؤمنني لقد عجب  من صالته نظر إىل أمري املؤمنني وبكى بكاًء شديدًا وقال: 
َأنُْفسِِهمْ وََلوْ َكانَ بِِهمْ خَصَاصٌَة﴾  الرب من فعلكم البارحة«، اقرأ ﴿وَيُؤْثِرُونَ عََلى 
أي جماعة ﴿وَمَنْ يُوَق شُحَّ نَْفسِهِ﴾ يعني عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني ﴿َفُأوَلئِكَ هُمُ 

الْمُْفلِحُونَ﴾. 

وقال احلمريي:

ــب ــري غ إينِّ  ــي  ــب ــن ــل ل ــم ُمــســتــجــرياوقــــائــــل  ــك ــت ــي ــد أت جـــايـــع قـ

ــال غــريــٌب ــ ذكـــورافــبــكــى املــصــطــفــى وق عــنــدي  للغريب  يــكــن  ال 

عٌي قــال  الــغــريــب؟  يضيف  ــوراَمــن  ــأج أنـــا لــلــضــيــف فــانــطــلــق م

ــم هــل مــن الــــزاد يشٌء ــع ــة ال ــن يــســريااب ــًا  ــئ ــي ش أراه  ــابـــت:  فـــأجـ

ــإنَّ ــه فـ ــي ــع ــن ــّر قـــــال: اص ــ ــف ب ــرياكـ كــث ــل  ــي ــل ــق ال جيــعــل  قـــد  اهلل 

ــراين ــم أطــفــي املــصــبــاح كــي ال ي ــوراث ــ ــوفـ ــ ــه مـ ــ ــام ــ ــع ــ ــي ط ــ ــأخـ ــ فـ

والضيف األصــابــع  يلمظ  مـــشـــرياجاهد  ــام  ــ ــع ــ ــط ــ ال إىل  يــــــــراه 

ــت مـــنـــكـــُم مـــائـــكـــة اهلل  ــب ــج ــف اخلــبــرياع ــي ــط ــل ــم ال ــتـ ــيـ وأرضـ

كبريا()))وهلــــــم قــــــال )يــــــؤثــــــرون عــى  )فضًا  ذاك  قال  أنفسهم( 

))) مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ): 48).
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الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقياِن(

الْبَحْرَيِْن  ﴿مَرَجَ  عزوجّل:  قوله  ىف  اخلدري  سعيد  أيب  عن  املغازيل  ابن  أخرج 
مِنْهُمَا  ﴿يَْخرُجُ  حمّمد،  يَبْغِيَاِن﴾قال:  َل  بَرَْزٌخ  ﴿بَيْنَهُمَا  وفاطمة،  عيّل  قال:  يَْلَتقِياِن﴾، 

ؤُْلؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾، قال: احلسن واحلسني))). اللُّ

العطار  سعيد  بن  حييى  رواية  يف  الكليني  عن  الربهان  تفسري  يف  البحراين  وأخرج 
قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيِْن يَْلَتقِيَاِن * بَيْنَهُمَا بَرَْزٌخ َل 
يَبْغِيَاِن﴾، قال: »عل وفاطمة )عليهام السالم( بحران من العلم عميقان ال يبغي أحدمها 

ؤُْلؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾: »احلسن واحلسني عليهام السالم«.))) عىل صاحبه«، ﴿يَْخرُجُ مِنْهُمَا اللُّ

يَْلَتقِياِن﴾،  الْبَحْرَيِْن  ﴿مَرَجَ  تعاىل  قوله  يف  الغفاري،  ذر  أيب  عن  املجليس  وأخرج 
ؤُْلؤُ  اللُّ مِنْهُمَا  ﴿يَْخرُجُ  السالم،  عليهام  وفاطمة  طالب  أيب  بن  عيّل  املؤمنني  أمري  قال: 
وَالْمَرْجَانُ﴾: احلسن واحلسني عليهام السالم، فمن رأى مثل هؤالء األربعة؟ ال حيّبهم 
إالّ مؤمن، وال ُيبغضهم إال كافر، فكونوا مؤمنني بحّبهم، وال تكونوا كّفارًا ببغض أهل 

البيت فتلقوا يف النار))).

يَْلَتقِياِن﴾،  الْبَحْرَيِْن  تعاىل: ﴿مَرَجَ  قوله  بن مالك ىف  أنس  الشبلنجي عن  وأخرج 
احلسن  قال:  وَالْمَرْجَانُ﴾،  ؤُْلؤُ  اللُّ مِنْهُمَا  ﴿يَْخرُجُ  السالم،  عليهام  وفاطمة  عيّل  قال: 

واحلسني عليهام السالم. ثم قال الشبلنجي:رواه صاحب كتاب الدرر)4).

))) مناقب عيل بن أيب طالب، البن املغازيل: ص94) /ح69).
))) تفسري الربهان ): 65).

))) بحار األنوار 4): 97.
)4) نور األبصار للشبلنجي: ص0)).
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) َة اأَْعنُيٍ اِتَنا ُقرَّ َنا َهْب َلَنا ِمْن اأَْزَواِجَنا َوُذرِّيَّ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َربَّ

اآلية الرشيفة هلا مصداق واحد هو النبي وأهل بيته عليهم السالم، ولقد استجاب 
اهلل تعاىل دعاء نبّيه الكريم صىل اهلل عليه وآله، فوهب له من زوجته خدية عليها السالم 
ابنني مها احلسن  فاطمة  ذرّيته  له من  السالم، ووهب  العاملني عليها  نساء  فاطمة سّيدة 
واحلسني عليهام السالم، ساّممها اهلل تعاىل من فوق عرشه بابني رسول اهلل يف آية املباهلة 
املعروفة، وكان احلسنان يناديان النبي بـ)يا أبه( ما دام حيًا، ثم وهب تعاىل للنبي صىل 
عليه  الصادق  اإلمام  أنَّ  ورد  وقد  السالم.  عليهام  احلسنان  أعني مها  قّرة  وآله  عليه  اهلل 
السالم سمع رجاًل يطوف بالبيت وهو يقول:... رّب اجعلني من الذين يقولون ﴿رَبَّنَا 
قِنيَ إِمَامًا﴾، فقال له أبو عبد اهلل عليه  هَبْ َلنَا مِنْ َأْزوَاِجنَا وَُذرِّيَّاتِنَا ُقرَّةَ َأعْيٍُن وَاجْعَْلنَا لِْلمُتَّ
السالم: »لقد سألَت ربك شططًا، سألَته أن جيعلك إمامًا للمتقني ُمفرَتض الطاعة«، ثم 

بنّي عليه السالم أنَّ اآلية إّنام نزلت فيهم أهل البيت))).

َلنَا  رَبَّنَا هَبْ  يَُقوُلونَ  روى احلاكم عن أيب سعيد اخلدري يف قوله تعاىل: ﴿وَالَّذِينَ 
عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  إِمَامًا﴾)))،  قِنيَ  لِْلمُتَّ وَاجْعَْلنَا  َأعْيٍُن  ُقرَّةَ  وَُذرِّيَّاتِنَا  َأْزوَاِجنَا  مِنْ 
وآله، قلت: »يا جربئيل َمن« ﴿أزواجنا﴾؟ قال: »خدجية«. وقال: َمن ﴿ذريّاتنا﴾؟ قال: 
إِمَامًا﴾؟  قِنيَ  لِْلمُتَّ ﴿وَاجْعَْلنَا  قال:  واحلسني«.  »احلسن  قال:  أعني﴾؟  و﴿قرّة  »فاطمة«؛ 

قال: »عل عليه السالم«.)))

يَُقوُلونَ رَبَّنَا  وأخرج ابن شهر آشوب عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل: ﴿وَالَّذِينَ 

))) انظر: دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب ): 5).
))) سورة الفرقان: اآلية 74.
))) شواهد التنزيل ): 9)5.
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هَبْ َلنَا مِنْ َأْزوَاِجنَا وَُذرِّيَّاتِنَا﴾))) اآلية، قال: نزلت هذه اآلية واهلل خاصة يف أمري املؤمنني 
عليه السالم. قال: كان أكثر دعائه يقول: ﴿رَبَّنَا هَبْ َلنَا مِنْ َأْزوَاِجنَا﴾، يعني فاطمة، 
﴿وذريّاتنا﴾، يعني احلسن واحلسني، ﴿قرّة أعني﴾، قال أمري املؤمنني: واهلل ما سألت ريب 
هلل  مطيعني  ُولدًا  ريب  سألت  ولكن  القامة،  حسن  ولدًا  سألت  وال  الوجه،  نضري  ولدًا 

خائفني وجلني منه، حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع هلل قرت به عيني))).

َة يِف اْلُقْرَبى( لَّ امْلََودَّ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )ُقْل َل اأَ�ْساأَُلُكْم َعَلْيِه اأَْجًرا اإِ

ملا قدم رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله املدينة أتته األنصار فقالوا: يا رسول اهلل، إنَّ اهلل 
جّل ِذكره قد أحسن إلينا ورّشفنا بك وبنزولك بني ظهرانينا، فقد فّرح اهلل صديقنا وكبت 
عدّونا، وقد يأتيك وفود فال جتد ما تعطيهم، فيشمت بك العدّو، فنحّب أن تأخذ ُثلث 
أموالنا، حتى إذا قدم عليك وفد مكة وجدَت ما تعطيهم، فلم يرّد رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله عليهم شيئًا وكان ينتظر ما يأتيه من ربه، فنزل جربئيل عليه السالم وقال: 
﴿ُقْل َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا إِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى﴾ ومل يقبل أمواهلم - احلديث وقد نقلنا 

مورد احلاجة))).

وروى الطرباين يف املعجم الكبري عن ابن عباس قال: مّلا نزلت ﴿ُقْل َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ 
الذين وجبت  يا رسول اهلل ومن قرابتك هؤالء  الُْقرْبَى﴾)4)، قالوا:  فِي  الْمَوَدَّةَ  إِلَّ  َأجْرًا 

علينا مودهتم؟ قال صىل اهلل عليه وآله: »عل وفاطمة وابنامها«.)5)
))) سورة الفرقان: اآلية 74.

))) مناقب آل أيب طالب ): )5)؛ بحار األنوار 4): ))).
))) انظر: الكايف للكليني ): 95)/ح).

)4) سورة الشورى: اآلية )).
)5) املعجم الكبري للطرباين ): 47 /ح)64).
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الثعلبي بإسناده عن أيب الديلم قال: ملا جيء بعيل بن احلسني  وأخرج املجليس عن 
الشام فقال: احلمد هلل  فُأقيم عىل درج مسجد دمشق قام رجل من أهل  عليهام السالم 
الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة، فقال له عيل بن احلسني عليه السالم: »أقرأت 
القرآن؟« قال: نعم، قال: »قرأت الـ)حم(؟« قال: قرأت القرآن ومل أقرأ الـ)حم(. قال، 
قرأَت: ﴿ُقْل َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا إِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى﴾؟ قال: أنتم هم؟ قال: »نعم«، 
الُْقرْبَى  َذا  ﴿وََآتِ  إرسائيل«:  بني  يف  »أفقرأت  السالم:  عليهام  احلسني  بن  عيل  قال  ثم 

هُ﴾)))، قال: وإنَّكم القرابة التي أمر اهلل أن يؤتى حقه؟ قال: »نعم«))).  حَقَّ

اِجِع( الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن امْلَ�سَ

ورد يف احلديث أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله زار أمري املؤمنني وفاطمة عليهام السالم 
بنت  أسامء  ففتحت  اهلل«؟  رمحكم  أدخل  عليكم،  »السالم  وقال:  العرس،  يوم  صبيحة 
بني  رجليه  فأدخل  حالكام«!  »عىل  فقال:  كساء،  حتت  نائمني  وكانا  الباب،  عميس 

أرجلهام، فأخرب اهللُ عن أورادمها ﴿تََتجَاَفى جُنُوبُهُمْ عَِن الْمََضاِجِع﴾ اآلية))). 

ام أحب خلقك إيل، فأحبهام وبارك  روي أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله قال: »اللهم إنَّ
يف ذريتهام واجعل عليهام منك حافظًا، وإنِّ ُأعيذمها بك وذريتهام من الشيطان الرجيم«. 
قال:  أنَّه  وروي  تطهريًا«.  وطهرك  الرجس  عنك  اهلل  »أذهب  فقال:  هلا  دعا  انَّه  وروي 
»طّهركام وطّهر  »مرحبًا ببحَرين يلتقيان، ونجَمني يقرتنان«، ثم خرج إىل الباب يقول: 

نسلكام، أنا سلم ملن ساملكام، وحرب ملن حاربكام، أستودعكام اهلل وأستخلفه عليكام«.

))) سورة اإلرساء: اآلية 6).
))) بحار األنوار )): )5) /ح46.

))) بحار األنوار )4: 7)).
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وباتت عندمها أسامء بنت عميس ُأسبوعًا بوصية خدية إليها فدعا هلا النبي صىل اهلل 
عليه وآله يف دنياها وآخرهتا، ثم أتاها يف صبيحتهام وقال: »السالم عليكم، أدخل رمحكم 
اهلل«؟ ففتحت أسامء الباب وكانا نائمني حتت كساء، فقال: »عىل حالكام«، فأدخل رجليه 
بني أرجلهام، فأخرب اهلل عن أورادمها ﴿تََتجَاَفى جُنُوبُهُمْ عَِن الْمََضاِجِع﴾))) اآلية، فسأل 
عليًا: »كيف وجدت أهلك«؟ قال: »نِعم العون عىل طاعة اهلل«، وسأل فاطمة فقالت: 
»خري بعل«، فقال: »اللهم امجع شملهام، وأّلف بني قلوهبام، واجعلهام وذريتهام من ورثة 
جنة النعيم، وارزقهام ذرية طاهرة طيبة مباركة، واجعل يف ذريتهام الربكة، واجعلهم أئمة 
هيدون بأمرك إىل طاعتك ويأمرون بام يرضيك«، ثم أمر بخروج أسامء وقال: »جزاك اهلل 

خريًا«، ثم خال هبا بإشارة الرسول صىل اهلل عليه وآله.)))

قال الكجوري: ملا حّلت الزهرة الزهراء يف احلجرة العلوّية املرتضوّية حلول إجالل 
وعظمة، قام أمري املؤمنني - حسب االستحباب الرشعّي - فغسل أقدام فاطمة الطاهرة 

بيده املباركة، ولغسل رجل العروس ليلة الزفاف ِحكم عديدة.

قال أمري املؤمنني عليه السالم: »فلاّم كانت تلك الليلة قامت فاطمة إىل الرساج فأطفئته 
لشّدة حيائها«، قالت أسامء: فأضاء البيت وسطع النور فيه من مجاهلام )عليهام السالم( 
ونورمها، قال أمري املؤمنني عليه السالم: »فلاّم وقعت عيني عليها يف املّرة األُوىل مألت 
قلبي هيبتها، وكأّنني رأيت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وكانت تلك املخّدرة أشبه 
الناس برسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( خلقًا وسمتًا، وكانت مشيتها ما خترم مشية أبيها 
صىل اهلل عليه وآله«. ثّم استأذن أمري املؤمنني من فاطمة الزهراء عليها السالم ليقوم إىل 

))) سورة السجدة: اآلية 6).
))) مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ): )))؛ بحار األنوار )4: 7)).
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الصالة والذكر والدعاء شكرًا هلل عىل نعمته، فأذنت له، فلاّم قام إىل الصالة قامت هي 
أيضًا عليها السالم اقتداًء به عليه السالم، وهكذا كانا حيييان الليل تلك الليلة وما بعدها 
من الليايل حّتى نزلت فيه اآلية الكريمة ﴿تََتجَاَفى جُنُوبُهُمْ عَِن الْمََضاِجِع﴾، ومنهم من 

قال: »إّنا نزلت يف ليلة الزفاف خاصة«.)))

ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه( ى اآََدُم ِمْن َربِّ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َفَتَلقَّ

أخرج فرات بن إبراهيم الكويف يف تفسريه عن ابن عباس، قال:

أتاه  اجلنة  بآدم وُأخرج من  اخلطيئة  نزلت  »ملا  وآله(:  اهلل عليه  اهلل )صىل  قال رسول 
جربئيل عليه السالم فقال: يا آدم ادُع ربك. فقال: حبيبي جربئيل ما أدعو؟ قال: قل ريب 

أسألك بحق اخلمسة الذين خترجهم من ُصلبي آخر الزمان إالَّ ما ُتبَت علَّ ورمحتني.

فقـال لـه آدم عليـه السـالم: يـا جربئيل سـّمهم يل. قال: قـل ريب أسـألك بحق حممد 
نبيـك وبحـق عـل ويص نبيـك وبحـق فاطمـة بنـت نبيـك، وبحـق احلسـن واحلسـني 
سـبطي نبيـك، إالَّ مـا تبـت عـلَّ ورمحتني. فدعـا هبـن آدم فتـاب اهلل عليه. وذلـك قوله 
ـى َآدَمُ مِـنْ رَبِّـهِ َكلِمَـاتٍ َفَتـابَ عََليْـهِ﴾))). ومـا مـن عبـد مكروب خيلص  تعـاىل: ﴿َفَتَلقَّ

النّيـة ويدعـو هبـن إالَّ اسـتجاب اهلل له«.)))

وأخرج القايض النعامن عن صفوان اجلاّمل، قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل جعفر بن 
ى َآدَمُ مِنْ رَبِّهِ َكلِمَاتٍ َفَتابَ عََليْهِ إِنَّهُ هُوَ  حممد عليه السالم وهو يقرأ هذه اآلية: ﴿َفَتَلقَّ

))) اخلصائص الفاطمية للكجوري ): 47).
))) سورة البقرة: اآلية 7).

))) تفسري فرات الكويف: ص85.
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وَّابُ الرَّحِيمُ﴾، ثم التفت إيل. فقال: »يا صفوان إنَّ اهلل تعاىل أهلم آدم عليه السالم أن  التَّ
يرمي بطرفه نحو العرش، فإذا هو بخمسة أشباح من نور يسّبحون اهلل ويقّدسونه«.

آدم صفويت من خلقي لوالهم ما خلقت  »يا  قال:  »يا رب من هؤالء«؟  آدم:  فقال 
اجلنة وال النار، خلقت اجلنة هلم وملن واالهم، والنار ملن عاداهم. لو َأنَّ عبدًا من عبادي 

أتى بذنوب كاجلبال الروايس ثم توّسل إيّل بحّق هؤالء لعفوت له«.

»يا رب بحق هؤالء األشباح اغفر يل، فأوحى اهلل  فلام أن وقع آدم يف اخلطيئة قال: 
عز وجل إليه: إنَّك توسلت إيلَّ بصفويت وقد عفوت لك. قال آدم: يا رب باملغفرة التي 
غفرت إال أخربَتني من هم. فأوحى اهلل إليه: يا آدم هؤالء مخسة من ولدك، لعظيم حّقهم 
العل وهذا  فأنا املحمود وهذا حممد، وأنا  عندي اشتققت هلم مخسة أسامء من أسامئي، 
عل، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا املحسن وهذا احلسن، وأنا اإِلحسان فهذا احلسني«))).

ِباإِمَياٍن  ُتُهْم  يَّ ُذرِّ َبَعْتُهْم  اآََمُنوا َواتَّ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )الَِّذيَن 
َتُهْم( يَّ ْقَنا ِبِهْم ُذرِّ اأَحْلَ

اهلل  صلوات  املؤمنني  وأمري  النبي  أي   - اإليامن  يف  الكاملني  املؤمنني  أنَّ  اآلية  تعني 
عليهام - الذين اتبعتهم ذريتهم يف كامل اإليامن، أحلقنا هبم ذرياهتم يف وجوب الطاعة، 
وما نقصنا الذرية من احلجة التي أقمناها عىل وجوب اّتباع اآلباء شيئًا. فاملراد بالعمل 
إقامة احلجة عىل وجوب الطاعة وهو من عمل اهلل، أو عمل النبي الذي هو من اآلباء))).

ذريتهم  واتبعتهم  آمنوا  »الذين  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  املجليس  أخرج 

))) رشح األخبار ): 7 /ح))9.

))) رشح األخبار ): 7 /ح))9.
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بإِيامن أحلقنا هبم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من يشٍء«، قال: ﴿الَّذِينَ َآمَنُوا﴾ »النبي 
صىل اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني والذرية األئمة األوصياء«، ﴿َألْحَْقنَا بِِهمْ﴾ »ومل تنقص 
ذريتهم من اجلهة التي جاء هبا حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم يف علٍّ وحجتهم واحدة 

وطاعتهم واحدة«))).

أخرج احلاكم احلسكاين عن ابن عمر قال: كنا إذا عددنا أصحاب النبي صىل اهلل عليه 
وآله قلنا أبو بكر وعمر وعثامن، فقال رجل: يا أبا عبد الرمحن، فعيل ما هو؟ قال: عيل من 
أهل بيت ال ُيقاس به أحد، هو مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف درجته، إنَّ اهلل يقول 
﴿الَّذِينَ َآمَنُوا وَاتَّبَعَْتهُمْ ُذرِّيَُّتهُمْ بِِإميَاٍن َألْحَْقنَا بِِهمْ ُذرِّيََّتهُمْ﴾ ففاطمة مع رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وآله يف درجته وعيلٌّ معهام))).

اهلل  صىل  حممد  )آل  يف  املائة  أعالم  من  احلنفي  املردي  الدين  حسام  العالمة  وقال 
عليه وآله()))؛ قال: إنَّ اهلل تعاىل يقول ﴿الَّذِينَ َآمَنُوا وَاتَّبَعَْتهُمْ ُذرِّيَُّتهُمْ بِِإميَاٍن َألْحَْقنَا بِِهمْ 

ُذرِّيََّتهُمْ﴾)4). ففاطمة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف درجته وعيلٌّ معهام.)5)

وأخـرج املجلـيس عن ابـن عبـاس يف قولـه تعـاىل: ﴿وَالَّذِيـنَ َآمَنُـوا وَاتَّبَعَْتهُـمْ ُذرِّيَُّتهُمْ 
بِِإميَـاٍن َألْحَْقنَـا بِِهـمْ ُذرِّيََّتهُـمْ﴾، قـال: نزلـت يف النبـي وعـيل وفاطمة واحلسـن واحلسـني 

السـالم)6).  عليهم 

))) بحار األنوار 5): 57).

))) بحار األنوار 5): 56).
))) ص )8)؛ والنسخة مصورة من مكتبة املحقق السّيد األشكوري.

)4) سورة الطور: اآلية )).
)5) رشح إحقاق احلق للسيد املرعيش النجفي 0): )4.

)6) بحار األنوار 5): )4).



384

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

َواأَْبَناَءُكْم  ْبَناَءَنا  اأَ َنْدُع  َتَعاَلْوا  )َفُقْل  اآية  م�سداق  ال�سالم  عليها  الزهراء 
َوِن�َساَءَنا َوِن�َساَءُكْم َواأَْنُف�َسَنا(

نزلت  وقد  السالم،  عليهم  البيت  أهل  مقامات  يف  الواردة  اآليات  من  املباهلة  آية 
أمرَي  النبي صىل اهلل عليه وآله مع نصارى نجران، وقد سّمى اهلل تعاىل  يف قّصة مباهلة 
ام )ولدا  املؤمنني عليًا عليه السالم بأنَّه )نفس النبي(، وسّمى احلسنني عليهام السالم بأهنَّ

ا مصداق لــ)نساء النبي(.  النبي(، وسّمى فاطمة عليها السالم بأهنَّ

أخرج القايض النعامن عن عبد اهلل بن عباس، أنَّه قال: قدم وفد نجران عىل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وفيهم السيد والعاقب وأبو حارث - وهو عبد املسيح بن ثوبان 

أسقف نجران - وهم يومئذ سادة أهل نجران.

فقالوا: يا حممد مل تذكر صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى ابن مريم، تزعم 
أنَّه عبد اهلل؟ قال: أجل، هو عبد اهلل. قالوا: فأرنا فيمن خلقه اهلل عبدًا مثله فيام رأيت 
وسمعت، فأعرض نبي اهلل صىل اهلل عليه وآله عنهم، ونزل جربائيل عليه السالم فقال: 
هِ َكمََثِل َآدَمَ خََلَقهُ مِنْ ُترَاٍب ُثمَّ َقاَل َلهُ ُكنْ َفيَُكونُ﴾  ﴿إِنَّ مََثَل عِيسَى عِنْدَ اللَّ
اآلية، فقال هلم ذلك، فقالوا: أما إنَّه ليس كام تقول؛ فقال هلم: فإنَّ اهلل عز وجل يقول: 
وََأبْنَاءَُكمْ  َأبْنَاءَنَا  نَدْعُ  تَعَاَلوْا  َفُقْل  الْعِْلِم  مِنَ  جَاءََك  مَا  بَعْدِ  مِنْ  فِيهِ  حَاجَّكَ  ﴿َفمَنْ 
الَْكاذِبنِيَ﴾.  عََلى  هِ  اللَّ َلعْنََة  َفنَجْعَْل  نَبَْتِهْل  ُثمَّ  وََأنُْفسَُكمْ  وََأنُْفسَنَا  وَنِسَاءَُكمْ  وَنِسَاءَنَا 
قالوا: نالعنك، فخرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إليهم وقد أخذ بيد عيلٍّ عليه السالم 
أبناؤنا  »هؤالء  وآله:  اهلل عليه  اهلل صىل  فقال رسول  فاطمة واحلسن واحلسني.  ومعهام 
ما  ]والعاقب[:  احلارث  أليب  قال  السيد  إنَّ  ثم  يالعنوه،  أن  فهّموا  وأنفسنا«.  ونساؤنا 
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تصنعون بمالعنة هذا؟ إن كان كاذبًا مل نصنع بمالعنته شيئًا، وإن كان صادقًا لنهلكّن، 
فصاحلوا عىل اجلزية. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، »والذي نفيس بيده، لو العنون 

ما حال عليهم احلول وبحرضهتم منهم برش، وألهلك اهلل الظاملني«.)))

وروى فـرات يف تفسـريه عـن أيب جعفـر عليـه السـالم يف قولـه تعـاىل: ﴿تَعَاَلـوْا نَـدْعُ 
قـال:  وَنِسَـاءَُكمْ﴾  ﴿وَنِسَـاءَنَا  واحلسـني«  »احلسـن  قـال:[:   [ وََأبْنَاءَُكـمْ﴾)))  َأبْنَاءَنَـا 

»فاطمـة«؛ ﴿وََأنُْفسَـنَا وََأنُْفسَـُكمْ﴾ قـال: »عـل عليـه السـالم«.)))

ُ اأَْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها ا�ْسُمُه( الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )يف ُبُيوٍت اأَِذَن اهللَّ

أذن اهللُ تعاىل لبيت فاطمة وعيّل عليهام السالم أن ُيرفع، ألنَّه من البيوت التي ُيسّبح له 
فيها ساكنوها بالغدّو واآلصال. هذا البيت الذي كان جربئيل األمني يقف أمامه خاضعًا 

يستأذن للدخول، فال يدخل حّتى يؤذن له. 

وهذا البيت هو الذي أكرمه اهلل تعاىل فأمر نبيه الكريم أن يرتك بابه مرشعة إىل املسجد، 
بينام أمره بسّد كل أبواب الصحابة، فتذّمر البعض - ومنهم العباس عّم النبي - حتى قال 

هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 

، ولكنَّ اهلل فتح باب علٍّ وسّد أبوابكم«)4). »ما أنا سددُت أبوابكم وفتحت باب علٍّ

أخرج احلاكم عن أيب برزة قال: قرأ رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( ﴿يف بُيُوتٍ َأذِنَ 

))) رشح األخبار للقايض النعامن ): 9)) - )4).
))) سورة آل عمران: اآلية )6.

))) تفسري فرات: ص86.
)4) أنظر: جممع الزوائد للهيثمي 9: 4)) - 5))؛ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر )4: ))4؛ مناقب اخلوارزمي: 

ص5)) /ح4)).
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هُ َأنْ ُترَْفعَ وَيُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾)))، قال: »هي بيوت النبي صىل اهلل عليه وآله«. قيل:  اللَّ
يا رسول اهلل أبيت عيل وفاطمة منها؟ قال: »من أفضلها«.)))

وأخرج املجليس عن أنس بن مالك وعن بريدة قاال:

هُ َأنْ ُترَْفعَ وَيُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ  قرأ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ﴿يف بُيُوتٍ َأذِنَ اللَّ
يُسَبِّحُ َلهُ فِيهَا بِالُْغدُوِّ وَاْلَصَاِل﴾، فقام إليه رجل فقال: أّي بيوت هذه يا رسول اهلل؟ فقال: 
»بيوت األنبياء«، فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول اهلل هذا البيت منها؟ وأشار إىل بيت 

عيلٍّ وفاطمة عليهام السالم، قال: »نعم من أفضلها«))).

وروى الكليني عن أيب جعفر عليه السالم قال: أتى قتادة بن دعامة البرصي أبا جعفر 
عليه السالم فقال عليه السالم له: »أنت فقيه أهل البرصة«؟ قال: نعم، فقال له أبو جعفر 
عليه السالم: »وحيك يا قتادة! اهلل عز وجل خلق خلقًا من خلقه فجعلهم ُحججًا عىل 
خلقه، فهم أوتاد يف أرضه، قّوام بأمره، ُنجباء يف علمه، اصطفاهم قبل خلقه، أظّلة عن 
بني  لقد جلسُت  واهلل  اهلل،  قال: أصلحك  ثم  قتادة طوياًل  قال: فسكت  يمني عرشه«. 
يدي الفقهاء وقّدام ابن عباس، فام اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قّدامك، 
َأنْ  هُ  اللَّ َأذِنَ  ﴿بُيُوتٍ  يَدي«  بني  أنت؟  أين  »أتدري  السالم:  عليه  جعفر  أبو  له  فقال 
بَيْعٌ  ُتْلِهيِهمْ تِجَارَةٌ وََل  ُترَْفعَ وَيُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ َلهُ فِيهَا بِالُْغدُوِّ وَاْلَصَاِل * ِرجَاٌل َل 
هِ وَإَِقاِم الصَّلَةِ وَإِيَتاءِ الزََّكاةِ﴾، »فأنت ثم ونحن أولئك«، فقال له قتادة:  عَنْ ذِْكِر اللَّ

صدقت واهلل جعلني اهلل فداك، واهلل ما هي بيوت حجارة وال طني)4). 

))) سورة النور: اآلية 6).
))) شواهد التنزيل ): ))5.

))) بحار األنوار ))« 5)) عن كنز جامع الفوائد؛ و)): ))) عن تفسري الثعلبي.
)4) الكايف 6: 56) - 57) /ح).
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ْج�َض  ُ ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّ ا ُيِريُد اهللَّ َ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )اإِمنَّ
َرُكْم َتْطِهرًيا( اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ

آية التطهري خاصة بأهل البيت عليهم السالم، وهي تنّص عىل عصمتهم وطهارهتم، 
ا توجب عىل املسلمني متابعتهم وطاعتهم. وملا نزلت هذه اآلية كان رسول اهلل  أهنَّ كام 
صىل اهلل عليه وآله يأيت باب فاطمة وعيلٍّ عليهام الّسالم تسعة أشهر عند كّل صالة فيقول: 

هُ لِيُْذهِبَ عَنُكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ﴾ - اآلية))). »الصالة رمحكم اهلل« ﴿إِنَّمَا يُِريدُ اللَّ

روى أمحد بإسناده عن أمِّ سلمة - ريض اهلل عنها - أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله كان يف 
بيتها فأتته فاطمة بربمة فيها خزيرة فدخلت هبا عليه، فقال هلا: »ادعي زوجك وابنيك«. 
قالت: فجاء عيلٌّ واحلسني واحلسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك اخلزيرة وهو 
اهلل  فأنزل  ُأصيّل يف احلجرة،  وأنا  قالت:  له خيربي.  له عىل دكان حتته كساء  منامة  عىل 
وَيَُطهِّرَُكمْ  الْبَيْتِ  َأهَْل  الرِّجْسَ  عَنُكمُ  لِيُْذهِبَ  هُ  اللَّ يُِريدُ  ﴿إِنَّمَا  اآلية  هذه  وجل  عز 
تَْطِهريًا﴾))). قالت: فأخذ فضل الكساء فغّشاهم به ثم أخرج يده فألوى هبا إىل السامء ثم 
قال: »اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا، اللهم 
فأدخلت  قالت:  تطهريًا«.  الرجس وطّهرهم  فأذهب عنهم  بيتي وخاصتي  أهل  هؤالء 

رأيس البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول اهلل؟ قال: »إنَّك إىل خري، إِنَِّك إىل خري«))).

أيب  ابن  جعفر  إىل  بإسناده  اآلية  هذه  تأويل  يف  الثعلبي  تفسري  عن  املجليس  وأخرج 
طالب الطيار قال: ملا نظر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل الرمحة هابطة من السامء قال: 

))) الوايف للكاشاين 7: 6)؛ بحار األنوار 6): )0).
))) سورة األحزاب: اآلية )).

))) مسند أمحد 6: )9).
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وفاطمة  عليًا  »ادعي يل  فقال:  اهلل،  يا رسول  أنا  زينب:  قالت  مّرتني-   - يدعو«؟  »من 
وفاطمة  وعليًا  شامله،  عن  وحسينًا  يمينه،  عن  حسنًا  فجعل  قال:  واحلسني«،  واحلسن 
جتاهه ثم غّشاهم كساء خيربيًا، ثم قال: »اللهم إِنَّ لكل نبي أهاًل، وهؤالء أهل بيتي«، 
وَيَُطهِّرَُكمْ  الْبَيْتِ  َأهَْل  الرِّجْسَ  عَنُكمُ  لِيُْذهِبَ  هُ  اللَّ يُِريدُ  اهلل عز وجل: ﴿إِنَّمَا  فأنزل 
تَْطِهريًا﴾، فقالت زينب: يا رسول اهلل أال أدخل معكم؟ فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله: »مكانك فإِنَّك إىل خري إن شاء اهلل«))).

َكِلَمًة  َمَثاًل  اهلُل  َرَب  �سَ َكْيَف  َتَر  )اأَمَلْ  اآية  م�سداق  ال�سالم  عليها  الزهراء 
َبٍة(  َبًة َك�َسَجَرٍة َطيِّ َطيِّ

أخرج احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل عن سالم اخلثعمي قال: دخلت عىل أيب 
جعفر حممد بن عيل عليه السالم فقلت: يا بن رسول اهلل، قول اهلل تعاىل:﴿َأصُْلهَا ثَابِتٌ 
وََفرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾))) قال: »يا سالم، الشجرة حممد، والفرع علٌّ أمري املؤمنني، والثمر 
عليها  فاطمة  ولد  من  األئمة  الغصن  ذلك  وشعب  فاطمة،  والغصن  واحلسني!  احلسن 
السالم، والورق شيعتنا وحمبونا أهل البيت، فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الشجرة 

ورقة، وإذا ولد ملحبينا مولود اخرض مكان تلك الورقة ورقة«. 

فقلت: يا بن رسول اهلل قول اهلل تعاىل: ﴿ُتؤْتِي ُأُكَلهَا ُكلَّ حِنيٍ بِِإْذِن رَبِّهَا﴾))) ما 
يعني؟ قال: »يعني األئمة«)4).

))) بحار األنوار 5): ))).
))) سورة إبراهيم: اآلية 4).
))) سورة إبراهيم: اآلية 5).
)4) شواهد التنزيل ): 406.
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وأخرج احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني َأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: 
»أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلٌّ لقاحها، واحلسن واحلسني ثمرها، وشيعتنا ورقها، 

وأصل الشجرة يف جنة عدن، وسائر ذلك يف سائر اجلنة«.)))

عليه  جربئيل  قال  قال:  عباس  ابن  عن  التفسري،  يف  الطربيس  عن  املجليس  وأخرج 
السالم للنبي صىل اهلل عليه وآله: 

»أنت الشجرة، وعلٌّ غصنها، وفاطمة ورقها، واحلسن واحلسني ثامرها«))).

يُع َعَمَل  نِّ َل اأُ�سِ ُهْم اأَ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َفا�ْسَتَجاَب َلُهْم َربُّ
ن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى(  نُكم مِّ َعاِمٍل مِّ

أخرج املجليس عن عاّمر بن يارس يف تفسري قوله تعاىل ﴿َفاسَْتجَابَ َلهُمْ رَبُّهُمْ َأنِّي َل ُأضِيعُ 
عَمََل عَامٍِل مِّنُكم مِّن َذَكٍر َأوْ ُأنَثى بَعُْضُكم مِّن بَعٍْض َفالَّذِينَ هَاجَرُوا وَُأخِْرجُوا 
دْخَِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ  رَنَّ عَنْهُمْ سَيَِّئاتِِهمْ وََلُ َكفِّ مِن دِيَاِرهِمْ وَُأوُذوا فِي سَِبيلِي وََقاتَُلوا وَُقتُِلوا َلُ
وَاِب﴾)))، قال: فالَذكر  نْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اهلِل وَاهلُل عِندَهُ حُسْنُ الثَّ تَجِْري مِن تَحْتِهَا اْلَ

، واألنثى فاطمة عليهام السالم)4). عيلٌّ

))) املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ): 60).
))) بحار األنوار 4): 7)).

))) سورة آل عمران: اآلية 95).
)4) بحار األنوار )4: )).
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الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات طوبى 
لهم وح�سن ماآب(

عـن الصـادق عليه السـالم قـال: »ُسـئل النبي صـىل اهلل عليه وآلـه عن قولـه تعاىل: 
﴿طوبـى هلـم وحُسـن مـآب﴾))) قـال: نزلـت يف عـل بـن أيب طالـب، وطوبـى شـجرة 
أصلهـا يف دار عـل يف اجلنـة، وليـس من اجلنة شـئ إال وهـو فيها. وعن ابـن عباس: ويف 

دار كل مؤمـن منهـا غصن«))). 

وعن احلاكم احلسكاين باإلسناد عن موسى بن جعفر عليه السالم قال: »سئل النبي 
صىل اهلل عليه وآله عن طوبى، فقال: شجرة يف اجلنة، أصلها يف داري وفرعها عىل أهل 
اجلنة، ثم سألوه عنها ثانية فقال: شجرة أصلها يف دار علٍّ وفرعها عىل أهل اجلنة، فقيل له 

يف ذلك، فقال: إِنَّ داري ودار علٍّ غدًا واحدة«.

»كان رسول اهلل صىل اهلل عليه  ويف تفسري القمي عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: 
وآله ُيكثر تقبيل فاطمة عليها السالم، فأنكرت ذلك عائشة. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله: يا عائشة، إنِّ ملا ُأرسي يب إىل السامء دخلت اجلنة فأدنان جربئيل من شجرة طوبى 
وناولني من ثامرها فأكلت، فحّول اهلل ذلك ماًء يف ظهري، فلام هبطت إىل األرض واقعت 

خدجية فحملت بفاطمة، فام قّبلتها قّط إاِلَّ وجدت رائحة طوبى منها«))).

وأخرج ابن شهر آشوب عن ُأمِّ أيمن، قالت، قال النبي صىل اهلل عليه وآله: »ولقد 
«. قال احلمريي: نحل اهلل طوبى يف مهر فاطمة )عليها السالم(، فجعلها يف منزل علٍّ

))) سورة الرعد: اآلية 9).
))) مناقب ابن شهر آشوب ): )).

))) بحار األنوار 8: 0))، عن تفسري القمي.
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ــى لــــه يف ــ ــوب ــ ــوِدوكــــفــــاه بـــــــأّن ط ــلـ اخلـ بـــــدار  ــُلـــهـــا  أصـ داره 

ــٍد ــي ــع ــس ــزل ل ــ ــن ــ احلــســوِدأيــــكــــٌة كـــــّل م بــرغــم  منها  غــصــٌن  فــيــه 

ــا ثـــــامٌر ــهـ ــنـ ــه مـ ــيـ ــلـ نــضــيــِد)))تـــــتـــــدىّل عـ ــٍح  وطــل لِينة  جنى  مــن 

ْكِر(  ْهَل الِذّ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َفا�ْساأَُلوا اأَ

 * ذِْكرًا  إَِليُْكمْ  هُ  اللَّ َأنـزَل  قال تعاىل ﴿َقدْ  الذكر: رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. 
رَسُول﴾))) قال اإلمام الرضا عليه السالم: »الذكر رسول اهلل، ونحن أهله«))). والذكر: 
»وأهل  َلحَافُِظونَ﴾)4).  َلهُ  وَإِنَّا  ْكرَ  الذِّ نَزَّلْنَا  نَحْنُ  ﴿إِنَّا  تعاىل«  قال  الكريم،  »القرآن 

الذكر هم النبي وأهُل بيته عليهم السالم، أمرنا اهلل تعاىل بالرجوع إليهم وسؤاهلم«. 

وعيلٌّ  حممد  هو  قال:  ْكِر﴾)5)  الذِّ َأهَْل  ﴿َفاسَْأُلوا  تعاىل:  قوله  يف  عباس  ابن  عن 
وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، هم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان، وهم 
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة، واهللِ ما سّمي املؤمن مؤمنًا إال كرامة 

ألمري املؤمنني)6).

ْكِر  وأخرج الصفار عن أيب جعفر عليه السالم يف قول اهلل تعاىل ﴿َفاسَْأُلوا َأهَْل الذِّ
إِن ُكنُتمْ َل تَعَْلمُونَ﴾، قال: »نحن أهل الذكر، ونحن املسؤولون«)7).

))) مناقب ابن شهر آشوب ): )).
))) سورة الطالق: اآليتان 0) و)) , وانظر تفسري اآلية يف كامل الدين للصدوق: ص640، الباب الرابع واخلمسون.

))) حتف العقول للحراين: ص5)4.
)4) سورة احلجر: اآلية 9.

)5) سورة النحل: اآلية )4؛ وسورة األنبياء: اآلية 7.
)6) الطرائف البن طاووس: ص94.
)7) بصائر الدرجات: ص60 /ح9.
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وأخـرج أيضـًا عـن أيب جعفـر عليـه السـالم قـال قلت لـه: إِنَّ َمـن عندنـا يزعمون 
اليهـود  ـم  أهنَّ تَعَْلمُـونَ﴾  َل  ُكنُْتـمْ  إِنْ  ْكـرِ  الذِّ َأهْـلَ  ﴿َفاسْـَأُلوا  تعـاىل  اهلل  قـول  أنَّ 
والنصـارى؛ قـال: »إذًا يدعونـم إىل دينهـم«، ثـم أشـار بيـده إىل صـدره فقـال: »نحُن 

أهـل الذكـر، ونحـن املسـؤولون«))).

ِبيِل(  ُه َوامْلِ�ْسِكنَي َواْبَن ال�سَّ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َواآَِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

َأكرم اهلل تعاىل أهل البيت عليهم السالم عن أخذ الصدقة، وجعل هلم - عوضًا منها 
- سهم ذوي القربى؛ حيث ُيقسم اخلُمس املذكور يف قوله تعاىل ﴿وَاعَْلمُوا َأنَّمَا َغنِمُْتمْ مِنْ 
هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوِل وَلِذِي الُْقرْبَى وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَابِْن السَِّبيِل﴾)))  شَيْءٍ َفَأنَّ لِلَّ
عىل ستة أقسام: سهم هلل تعاىل، وسهم للرسول صىل اهلل عليه وآله، وسهم لذوي القربى، 
وسهم لليتامى، وسهم للمساكني، وسهم ألبناء السبيل. فالذي هلل فلرسول اهلل صىل اهلل 
القربى واحلجة يف  لذوي  للرسول هو  والذي  له،  فهو  به  اهلل أحق  وآله، ورسول  عليه 
زمانه، فالنصف له خاصة))). وقد روي عن أمري املؤمنني عليه السالم )يف حديث( أنَّه 
قال: »نحن واهلل عنى بذوي القربى، الذين قرنم اهلل بنفسه ونبيه، ومل جيعل لنا يف الصدقة 

نصيبًا، أكرم اهلل سبحانه وتعاىل نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس«)4).

الُْقرْبَى  َذا  ﴿وَآتِ  نزلت  »ملا  قال:  السالم  عليه  حممد  بن  جعفر  عن  العيايش  روى 
هُ﴾)5) قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا جربئيل قد عرفُت املسكني، فمن ذوي  حَقَّ

))) بصائر الدرجات: ص60 /ح9.
))) سورة األنفال: اآلية )4.
))) خمتلف الشيعة ): 8)).

)4) االحتجاج للطربيس ): )9).
)5) سورة اإلرساء: اآلية 6).
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القربى؟ قال: هم أقاربك؛ فدعى حسنًا وحسينًا وفاطمة، فقال: إنَّ ريب أمرن أن ُأعطيكم 
ممّا أفاء عّل، قال: أعطيتكم فدكًا«.)))

هُ﴾دعا  حَقَّ الُْقرْبَى  َذا  نزلت ﴿َفَآتِ  ملا  قال:  اخلدري  أيب سعيد  املجليس عن  وأخرج 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فاطمة - عليها السالم - وأعطاها فدكًا))).

َطرِبْ َعَلْيَها(  اَلِة َوا�سْ الزهراء عليها ال�سالم م�سداق اآية )َواأُْمْر اأَْهَلَك ِبال�سَّ

كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله منصبًا لنفسه )أي ُمتعبًا هلا( بعد البرشى له باجلنّة 
من رّبه، فقال عّز وجل ﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ وَاصَْطِبرْ عََليْهَا﴾))) فكان يأمر هبا أهله، 

ويصرب عليها نفسه)4). 

وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه قال: ملا نزلت هذه اآلية ﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ 
أنفسنا  نقي  كيف  اهلل،  رسول  يا  الناس:  قال  نَارًا﴾،  وََأهْلِيُكمْ  َأنُْفسَُكمْ  ُقوا  َآمَنُوا 
أبو  قال  ثم  اهلل«.  فأّدبوهم عىل طاعة  أهليكم  به  »اعملوا اخلري، وذّكروا  قال:  وأهلينا؟ 
عََليْهَا﴾، وقال:  وَاصَْطِبرْ  بِالصَّلَةِ  َأهَْلكَ  لنبيه« ﴿وَأْمُرْ  أنَّ اهلل يقول  »أال ترى  عبد اهلل: 
 * نَِبيًّا  رَسُوًل  وََكانَ  الْوَعْدِ  إِنَّهُ َكانَ صَادَِق  إِسْمَاعِيَل  الْكَِتاِب  فِي  ﴿وَاْذُكرْ 

وََكانَ يَْأمُرُ َأهَْلهُ بِالصَّلَةِ وَالزََّكاةِ وََكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾)5) و)6)!

))) تفسري العيايش ): 87).
))) بحار األنوار 9): ))) /ح4.

))) سورة طه: اآلية ))).
)4) الكايف للكليني 5: 7) /ح).

)5) سورة مريم: اآليتان 54 و55.
)6) دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب ): )8.
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النبي )صىل اهلل عليه وآله(: ملا نزلت  روى احلاكم احلسكايّن عن أيب احلمراء خادم 
هذه اآلية ﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ وَاصَْطِبرْ عََليْهَا﴾)))،كان النبي)صىل اهلل عليه وآله( يأيت 
هُ لِيُْذهِبَ  باب عيل وفاطمة عند كل صالة فيقول: »الصالة رمحكم اهلل«، ﴿إِنَّمَا يُِريدُ اللَّ

عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ﴾))).

وأخرج الشيخ الصدوق يف األمايل حديثًا يف احتجاج اإلمام الرضا عليه السالم عىل 
املأمون العبايس، جاء فيه قوله عليه السالم: 

»... وأما الثانية عرشة: فقول اهلل عز وجل: ﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ وَاصَْطِبرْ عََليْهَا﴾، 
ة،  ة بإقامة الصالة، ثم خّصنا من دون األمَّ فخّصنا اهلل هبذه اخلصوصية، أن أمرنا مع األمَّ
اآلية  نزول هذه  بعد  باب عل وفاطمة  إىل  اهلل عليه وآله( جييء  فكان رسول اهلل )صىل 
تسعة أشهر كّل يوم عند حضور كّل صالة مخس مرات، فيقول: الصالة رمحكم اهلل. وما 
التي أكرمنا هبا، وخصنا من دون  الكرامة  أكرم اهلل أحدًا من ذراري األنبياء بمثل هذه 

مجيع أهل بيته«))).

))) سورة طه: اآلية ))).
))) شواهد التنزيل ): 497 /ح6)5.

))) األمايل للشيخ الصدوق: ص6)6، املجلس 79.
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َكاَن  َكاأْ�ٍض  ِمْن  َي�ْسَرُبوَن  اْلأَْبَراَر  )اإِنَّ  اآية  م�سداق  ال�سالم  عليها  الزهراء 
ِمَزاُجَها َكاُفوًرا(

نزلت آيات سورة اإلنسان املباركة يف عيلٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني يف قصة صيامهم 
الثالثة عىل مسكني ويتيم وأسري،  األيام  إفطارهم يف تلك  أيام وتصّدقهم بطعام  ثالثة 
آثروهم عىل أنفسهم وبقوا جياعًا مل يذوقوا إالَّ املاء طيلة أيام صيامهم الثالثة، وقد أوردنا 

قصة نزول اآليات يف ما تقّدم. 

الظاهرة: روى اخلاص والعام أنَّ اآليات  الدين يف تأويل اآليات  قال السيد رشف 
سَعْيُُكمْ  ﴿وََكانَ  قوله  إىل  يَشْرَبُونَ﴾  بْرَارَ  اْلَ ﴿إِنَّ  قوله  وهي  السورة  هذه  يف 
هلم  وجارية  السالم  عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيلٍّ  يف  نزلت  مَشُْكورًا﴾))) 

تسمى فضة. وهو املروي عن ابن عباس وغريه.)))

))) سورة اإلنسان: اآليات 5 - )).
))) تأويل اآليات الظاهرة ): 749؛ بحار األنوار 66: 70).





 الف�صل 
الثالث والع�صرون

فاطمة الزهراء عليها ال�سالم 
رمز مقاومة الباطل
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الزهراء عليها ال�سالم رمز مقاومة الباطل

كيف ننظر إىل حترك الزهراء فاطمة عليها السالم ومواجهتها املتصاعدة لنظام احلكم 
القائم بعد السقيفة مع تصاعد مظلومّيتها ومظلومية بعلها أمري املؤمنني عليهام السالم؟! 
وقبل ذلك نسأل: ملاذا تعّرضت السلطُة لفاطمة عليها السالم وهامجت بيتها ثم صادرت 
احلاكمة  السلطة  القربى؟! هل كان يف حسبان  ثم حرمتها من سهم ذوي  منها  )فدك( 
مدى اخلسائر املعنوية التي ستلحق هبا يف حركتها املتصاعدة تلك؟ وهل كان هناك مرّبر 
بمقام  ورهطه  اخلليفة  يعلم  أمل  يومذاك؟!  اخلليفة  هبا  قام  التي  األعامل  هذه  لكل  كاٍف 
الزهراء عليها السالم يف نفوس املهاجرين واألنصار؟ أمل يعلموا أهّنا سيدة نساء العاملني 
وحبيبة رسول رب العاملني وروحه التي بني جنبيه؟ أمل يسمعوا من رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله يف شأهنا ما يصعب حرُصه من اآليات واألحاديث؛ كنزول آية التطهري يف شأهنا 
وشأن أبيها وبعلها وابنيها، وقول النبي صىل اهلل عليه وآله يف حّقها بأنَّ اهلل يرىض لرضا 
فاطمة ويغضب لغضبها، وقوله: »فاطمة بضعة منّي، فمن آذاها فقد آذاين...« وكثري ال 

نريد استقصاؤه يف هذه العجالة؟؟

لقد أحّس أبو بكر )كام نّص ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة( أنَّ جمموعة مهمة تّلفت 
عن بيعته يوم السقيفة، وأنَّ أمري املؤمنني عليه السالم عىل رأس تلك املجموعة، وأدرك 
أبو بكر أنَّ األمر لن يستقيم له أبدًا طاملا بقيت هذه املجموعة بال بيعة له، بل أدرك أنَّ 
الوقت رّبام لن يكون يف صاحله، خصوصًا أنَّ الذين مل يبايعوا كانوا يدعون إىل تنصيب 
وقّوى  وليًا،  عليهم  يوم غدير خم ونصبه  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  استخلفه رسول  َمن 
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هذا اإلدراك معرفُة أيب بكر أنَّ الزهراء عليها السالم كانت تدور مع بعلها عىل بيوت 
املهاجرين واألنصار تدعوهم إىل الوفاء ببيعتهم ألمري املؤمنني عليه السالم!

كان هّم السلطة الشاغل هو توطيد دعائم احلكم اجلديد، والقضاء عىل كل معارضة؛ 
فام هي مهوم الزهراء عليها السالم؟ هل كانت عليها السالم يف معارضتها لنظام احلكم 
فردية؟ حاشاها ذلك،  إىل حتقيق مكاسب  منطلقات شخصية هتدف  تنطلق من  القائم 
املؤثرة عىل  الدنيا  الزاهدة يف  التي يرضا اهلل تعاىل لرضاها، وهي  املطّهرة  الطاهرة  فهي 
نفسها ولو كان هبا خصاصة، بشهادة القرآن الكريم. لقد شاهدت الزهراء عليها السالم 
وجّل،  عز  اهلل  من  بأمر  األكرم  الرسول  هلا  خطط  عاّم  ة  األمَّ انحرفت  كيف  عينيها  بأمِّ 
ة بيعتها ألمري املؤمنني عليه السالم يف األمس القريب، ومّدت  ورأت كيف تناست األمَّ
أيدهيا مبايعًة من ال ُيقارن بعيلٍّ عليه السالم يف أي فضيلة من فضائله؛ وعرفت يقينًا أنَّ 
ا ستحصد قريبًا وبال انتكاستها  ة ستواجه الضالل والغي يف اختيارها اخلاطىء، وأهنَّ األمَّ
وانحرافها؛ وكان عليها - وهي بضعة الرسول - أن تقف إىل جانب ويّص رسول اهلل: 
أمري املؤمنني عيلٍّ عليه السالم وتنارصه يف مقارعته للظلم واالنحراف اليوم كام وقفت 

باألمس إىل جانب أبيها صىل اهلل عليه وآله فقارعت معه رؤوس الكفر والنفاق.

قد  احلق(  إىل  هيدي  )َمن  أنَّ  تشاهد  حني  تفعل  أن  الرسول  بضعة  من  ُينتظر  ماذا 
َأنْ  إِلَّ  يَِهدِّي  َل  ﴿مَّنْ  وأنَّ  املسرية،  قيادة  يف  وحّقه  موقعه  عن  ماكرة  بحركة  ُأقيص 
يُهْدَى﴾))) قد أضحى بني عشّية وضحاها رّباَن هذه السفينة املنكوبة التي أخرب أبوها 
ا ستواجه تّيارات الفتن املتالطمة بعد حني؟! لقد شاهدت الزهراء  صىل اهلل عليه وآله أهنَّ
وأنذرت  املشؤومة،  السقيفة  عنها  ستتمّخض  التي  النتائج  البصرية  بعني  السالم  عليها 

))) سورة يونس: اآلية 5).
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ا ستحتلب ملء اإلناء دمًا عبيطًا، وستواجه هرجًا شاماًل. لقد رأت الطاهرُة  ة بأهنَّ األمَّ
جسدها  يف  وينخر  ة  األمَّ مسرية  يف  يتعّمق  وهو  االنحراف  السالم  عليها  املعصومة 
بسيفه عىل رأس  ينقّض  ابن ملجم وهو  اللعني  اخلارجيَّ  ببصريهتا  وكياهنا، وشاهدت 
ة من األمل احلقيقي يف تصحيح  خاتم األوصياء أمري املؤمنني عليه السالم فيحرم األمَّ
ة وُيغتال بالسم، وشاهدت رأس  املسرية؛ ورأت ابنها احلسن املجتبى خُيذل من قبل األمَّ
به عىل رأس رمح طويل وُتداس جثته  ُيطاف  السالم  الشهداء عليه  ابنها احلسني سيد 

الرشيفة بحوافر اخليول!! 

هل يتوّجب عىل الزهراء عليها السالم وريثة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وبضعته 
السكوت والرضوخ واملهادنة؟! 

ومن هذا املنطلق نجد الزهراء عليها السالم تتصدى للهجوم عىل دارها، وتاطب 
م تركوا جنازة نبّيهم مل يدفنوها وبادروا  املهامجني مذّكرة إّياهم بلغة التقريع والتوبيخ بأهنَّ
إىل سقيفتهم املشؤومة حتى دون أن يستأمروا والة األمر وأحق الناس به بعد رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وآله.

آية  يف  بالطهارة  السامء  هلا  شهدت  التي  السالم  عليها  الطاهرة  الزهراء  ُكّذبت  لقد 
التطهري، ُكّذبت يف دعواها )يف قضية فدك( أمام مرأى من املسلمني ومسمع، ومّلا جاءت 
بشهود عىل دعواها إمتامًا للحجة عىل القوم، طعنوا يف أمري املؤمنني عليه السالم الذي 
بأّنه  العّزة وشهد  رّب  زّكاه  َمن  له، طعنوا يف شهادة  القريب وبخبخوا  باألمس  بايعوه 
)نفس الرسول( يف آية املباهلة، وَمن قال عنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله »علٌّ مع احلق 
« وقالوا بأنَّه يّر النار إىل قرصه، وطعنوا يف شهادة احلسنني عليهام السالم  واحلق مع علٍّ
مع أنَّ جدمها صىل اهلل عليه وآله ساّممها بــ »سيدي شباب أهل اجلنّة«، وطعنوا يف شهادة 
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القوم يعرتفون  باجلنّة. ولو كان  أمِّ أيمن مع أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله شهد هلا 
ُينكروا  للزهراء بأدنى مقام وُحرمة ملا هامجوا دارها قبل ذلك وأحرقوها؛ ولو كانوا مل 
حّقانية أمري املؤمنني عليه السالم مّلا هامجوا داره وأخرجوه ملببًا بحامئل سيفه واقتادوه 

إىل املسجد وهددوه بالقتل إن مل يبايع! 

ولقد فعلت الزهراء عليها السالم يف حركتها ما كان سيفعله رسول اهلل صىل اهلل عليه 
ا بضعة منه، وألنَّ فعلها  وآله لو كان حيًا وحارضًا، وال عجب وال جدال يف ذلك، ألهنَّ
فعله كام بنّي صىل اهلل عليه وآله يف قضية أيب لبابة املشهورة. وعلينا أن نعرف أنَّ الزهراء 
عليها السالم أكملت احلّجة عىل كل مسلم حني حتركت وقاومت واستنكرت، وأنَّه ال 

عذر ألحد يوم القيامة مل يواِل فاطمة الزهراء عليها السالم ويربأ ممن تربأت منه. 

انظر الدّقة يف التحرك! لقد حتّركت الزهراء عليها السالم يف مسرية جهادية رائعة، فقد 
تصّدت للهجوم عىل دارها وحافظت عىل الوجود املقدس إلمام زماهنا أمري املؤمنني عليه 
السالم من جهة، وفضحت مهجية السلطة وعدم اعرتافها بأي حرمة لرسول اهلل وأهل 
بيته من جهة ثانية؛ ثم خرجت خلف أمري املؤمنني عليه السالم ومنعت القوم بحركتها 
املشهورة  خطبتها  فخطبت  املسجد  إىل  خرجت  ا  إهنَّ ثم  البيعة،  عىل  إجباره  أو  قتله  من 
وفضحت زيف السلطة احلاكمة وعدم رشعّيتها لتويل منصب خالفة رسول اهلل صىل اهلل 
املهاجرين واألنصار عظم اخلطيئة  بالقهر والقّوة، ورشحت للحارضين من  عليه وآله 
اهلل  رسول  بخليفة  يقاسون  ال  ُأناسًا  منهم(  غفلة  يف  )ولو  بايعوا  عندما  ارتكبوها  التي 
احلقيقي: أمري املؤمنني عليه السالم يف اجلهاد واإليامن والعلم والعمل واحللم والُقرب 
م سيجنون وشيكًا عاقبة خطيئتهم، وأنَّ  من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله؛ وحذرهتم أهنَّ

األجيال املقبلة ستجني ثامر احلنظل الذي زرعه هلم أسالفهم. 
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املهاجرين  بيوت  عىل  بعلها  مع  فدارت  حركتها  السالم  عليها  الزهراء  تابعت  ثم 
ة من اهلاوية  واألنصار يف حركة تصحيحية لالنحراف، عسى أن تتمّكن من إنقاذ األمَّ
التي أرشفت عىل السقوط والرتدي فيها، لكنَّها جوهبت بأعذار باردة، مثل قوهلم: )قد 
إلينا قبل أيب بكر ما عدلنا  بيعتنا هلذا الرجل، ولو أن زوجك وابن عمك سبق  مضت 
وبّينت  وكرهتهم  القوم  قاطعت  النفوس،  يف  مستحكاًم  االنحراف  شاهدت  فلاّم  به(؛ 
أخطأوا  م  وأهنَّ بدنياهم،  آخرهتم  باعوا  أزواجهن  بأنَّ   - لعيادهتا  قدمن  ملا   - لنسائهم 

حّظهم وضّيعوا إيامهنم. 

مل تتوّقف الزهراء املجاهدة عليها السالم عن جهادها، بل سلبت عليها السالم كّل 
غطاء رشعي من السلطة احلاكمة قد حتاول التسرّت به مستقباًل، فاعتزلت القوم وهجرهتم 
اسرتضياها،  ام  بأهنَّ والتظاهر  األمر  تلطيف  الرجالن  فأراد  غاضبة،  بيتها  يف  وجلست 
أمري  فأخربها  ذلك،  يف  عليه  وأحلّا  عيادهتا  يف  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  من  فاستأذنا 
فلام دخال عليها حّولت وجهها  أَمتك«،  واحلّرة  بيُتك،  »البيت  فقالت  باألمر،  املؤمنني 
إىل احلائط، فسّلام عليها فلم ترّد عليهام السالم، فحاوال االعتذار منها، لكنَّها بادرت إىل 
إذا كانا قد سمعا  سؤاهلام يف حركة ذكية قطعْت هبا عليهام سبيل االعتذار. سألتهام عاّم 
أباها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول »فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذان«؟ فلاّم 
ام سمعا ذلك من رسول اهلل، رّدت الزهراء عليها السالم يف حزم: »فإنِّ ُأشهد  أذعنا بأهنَّ
اهلل ومالئكته أنَّكام أسخطتامن وما أرضيتامن، ولئن لقيُت النبي ألشكوّنكام إليه«. وهبذا 
املوقف حسمت الزهراء عليها السالم املوقف متامًا، فقد أظهرت للجميع عدم رشعية 
للشيخني،  السالم  عليها  الزهراء  مقاطعة  موضوع  القوم  تناقل  وقد  احلاكمة،  السلطة 

حتى أنَّ البخاري نقله يف صحيحه. 
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ومل تقف الزهراء عليها السالم عند هذا احلّد، فقد أوصت أمري املؤمنني عليه السالم 
أن ال حيرض جنازهتا أحد من القوم الذين ظلموها )ومن ضمنهم أولئك الذين خذلوها 
ومل ينرصوها(، وأوصته أن يشيع جنازهتا لياًل ويدفنها لياًل ويعفي قربها. وهبذه احلركة 
أوصدت الزهراء عليها السالم الباب إىل األبد يف وجه ظامليها )ويف طليعتهم اخلليفة( 
أو  عليها  الصالة  أو  تشييع جنازهتا  استغالل  خمطط حمتمل هلم، سواء يف  أي  وأفشلت 
م كانوا عىل وفاق معها. وبقيت احلقيقة الناصعة  البكاء عليها أو زيارة قربها للتظاهر بأهنَّ
النهار: أنَّ الزهراء عليها السالم خاطبت  التي ال مراء فيها ساطعة كالشمس يف رابعة 
ستدعو  ا  بأهنَّ قالت  ا  وأهنَّ وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  إىل  ستشكومها  ا  بأهنَّ الرجلني 
من  ويصبح  عليهام!  وواجدة  غاضبة  وهي  ماتت  ا  وأهنَّ تصّليها،  صالة  كل  يف  عليهام 
أوضح الواضحات استنتاج أنَّ اهلل تعاىل غاضب عىل من غضبْت عليه الزهراء، وأنَّ من 

غضب اهلل عليه فقد هوى!!

والتصّدي لالنحراف، وتبقى  الباطل  مقاومة  السالم رمزًا يف  الزهراء عليها  وتبقى 
رصخة  املجهول  قرُبها  ويبقى  اهلدى؛  وأنصاُر  احلق  دعاُة  بنهجه  هيتدي  شاخصًا  َمعَلاًم 
مدوّية يف وجه الظلم والطغيان، ومنارًا للثائرين عىل رصوح الغّي والشقاق والعصيان.

الزهراء عليها ال�سالم تت�سدى للهجوم الظامل على بيتها

مل تتبىء الزهراء عليها السالم حني أتى القوم القتحام دارها مهّددين بإحراقها عىل 
من فيها إن مل خيرج إليهم أمرُي املؤمنني ومن معه ليبايعوا باإلجبار، ومل هتلع حني سمعت 
ا ال تعهد قومًا أسوأ  باحلطب يكدس عىل باب بيتها، بل وقفْت وخاطبت املهامجني بأهنَّ
النور مسّجاة  إىل  الظلامت  الذي أخرجهم من  الرسول  منهم حمرضًا، فقد تركوا جنازة 
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وبادروا إىل السقيفة املشؤومة ليغصبوا حّق أهل البيت عليهم السالم، وهاهم هيجمون 
عىل دار بضعة الرسول وحبيبته أعنف هجوم وأشّده وحشّية صارخني: )لتخرجّن أو 

ألحرقنّها عىل من فيها(!!

صوهتا  بأعىل  اهلل  رسول  رحيانُة  صاحْت  الدار،  اقتحام  عىل  مرّصين  القوم  عاد  ومّلا 
شاكية إىل أبيها »يا أبة يا رسول اهلل، ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن أيب قحافة!«، 
فانرصف بعض القوم، لكّن البعض اآلخر أرّصوا واستكربوا استكبارًا، وكان منهم ما 

ينصدع لِذكره الصخُر األصّم!

قال أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري: إنَّ أبا بكر تفقد قومًا تّلفوا عن 
بيعته عند عيل، فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم وهم يف دار عيل، فأبوا أن خيرجوا، فدعا 
باحلطب وقال: والذي نفُس عمر بيده لتخرجّن أو ألحرقنّها عىل من فيها! فقيل له: يا 
قال:  أنَّه  فإنَّه زعم  عليًا،  إالَّ  وبايعوا  وإْن! فخرجوا  فقال:  فاطمة،  فيها  إّن  أبا حفص، 
حلفُت أن ال أخرج وال أضع ثويب عىل عاتقي حتى أمجع القرآن؛ فوقفت فاطمة -عليها 
السالم- عىل باهبا فقالت: »ال عهد يل بقوم حرضوا أسوأ حمرض منكم، تركتم رسول اهلل 
جنازة بني أيدينا، وقطعتم أمركم بينكم، مل تستأمرونا، ومل ترّدوا لنا حقًا«! فأتى عمر إىل 
أيب بكر فقال له: أال تأخذ هذا املتخّلف عنك بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفذ وهو موىل له: 
اذهب فادُع يل عليًا! قال: فذهب إىل عيل، فقال له: »ما حاجتك«؟ فقال: يدعوك خليفُة 
قال:  الرسالة،  فأبلغ  ما كذبتم عىل رسول اهلل«! فرجع  »لرسيع  فقال عيل:  اهلل،  رسول 
أبو  بالبيعة! فقال  املتخّلف عنك  الثانية: ال متهل هذا  أبو بكر طوياًل، فقال عمر  فبكى 
بكر لقنفذ: ُعد إليه فقل له: خليفة رسول اهلل يدعوك لتبايع، فجاءه قنفذ فأّدى ما أمر به، 
فرفع عيل صوته فقال: »سبحان اهلل، لقد اّدعى ما ليس له«! فرجع قنفذ، فأبلغ الرسالة، 
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فبكى أبوبكر طوياًل، ثم قام عمر فمشى معه مجاعة حتى أتوا باب فاطمة فدّقوا الباب، 
»يا أبة يا رسول اهلل ماذا لقينا بعدك من ابن  فلام سمعت أصواهتم نادت بأعىل صوهتا: 
اخلطاب وابن أيب قحافة«! فلاّم سمع القوم صوهتا وبكاءها انرصفوا باكني وكادت قلوهبم 
تنصدع وأكبادهم تنفطر، وبقي عمر ومعه قوم، فأخرجوا عليًا فمضوا به إىل أيب بكر، 
فقالوا له: بايع، فقال: »إن أنا مل أفعل فمه«؟ قالوا: إذًا واهلل الذي ال إله إالَّ هو نرضب 
عنقك، فقال: »إذًا تقتلون عبَد اهلل وأخا رسوله«، قال عمر: أما عبد اهلل فنعم، وأما أخو 
»ال  فقال:  بأمرك؟  فيه  تأمر  أال  له عمر:  فقال  يتكلم،  بكر ساكت ال  وأبو  رسوله فال، 
ُأكرهه عىل يشء ما كانت فاطمة إىل جنبه«. فلحق عيل بقرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 

يصيح ويبكي وينادي: »يا بن ُأّم إنَّ القوم استضعفون وكادوا يقتلونني«- احلديث))). 

وينقل البالذري أنَّ الزهراء عليها السالم استفهمت مستنكرة ممّن جاء النار ليحرق 
الباب التي كان جربئيل األمني يقف أمامها خاضعًا مستأذنًا »يا بن اخلطاب، أتراك حمرقًا 
عّل بايب؟«، وجاء الرّد رصحيًا قويًا ال جمال فيه للبس وال تأويل )نعم، وذلك أقوى فيام 
جاء به أبوِك(!! حّتى أّنه استكثر عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أن يدعوه بالرسالة كام 
أمر اهللُ تعاىل يف قرآنه!! ولقد فعلها باألمس القريب حني قال عنه صىل اهلل عليه وآله )إّن 
الرجل ليهجر!(، لكأّن القرآن عىل غريهم نزل وسواهم خاطب، حني قال ﴿َل تَجْعَُلوا 

دُعَاءَ الرَّسُوِل بَيْنَُكمْ َكدُعَاءِ بَعْضُِكمْ بَعًْضا﴾)))! 

أبا بكر أرسل  إّن  التيمي وعبد اهلل بن عون أهّنام قاال:  البالذري عن سليامن  وروى 
إىل عيلٍّ عليه السالم يريد البيعة، فلم يبايع، فجاء عمر ومعه فتيلة، فتلّقته فاطمة عليها 

))) اإلمامة السياسة ): 9).
))) سورة النور: اآلية )6.
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السالم عىل الباب. فقالت فاطمة عليها السالم: »يا بن اخلطاب، أتراك حمرقًا علَّ بايب«؟ 
قال: نعم، وذلك أقوى فيام جاء به أبوك))). 

ملاذا خرجت الزهراء عليها ال�سالم خلف الباب 

عليه  املؤمنني عيلٍّ  أمري  مع وجود  الباب  السالم خلف  عليها  الزهراء  ملاذا خرجت 
السالم يف البيت؟

قد يتساءل البعض هذا التساؤل وتفى عليه احلكمة يف خروج الزهراء عليها السالم، 
للطعن يف مدى صحة  التساؤل االستنكاري أساسًا  البعض اآلخر من هذا  وقد يعل 
الذين  املهامجني  أيدي  عىل  السالم  عليها  فاطمة  الزهراء  مظلومية  نقلت  التي  األخبار 
املؤمنني  أمري  زوجها  يقتادون  خرجوا  ثم  حرمتها،  يرعوا  ومل  ورّوعوها  بيتها  اقتحموا 

عليه السالم ملببًا بحامئل سيفه إلجباره عىل البيعة أليب بكر.

وسنتعرض لإلجابة عن هذا التساؤل عىل ثالثة مستويات:

األول: إنَّ فاطمة عليها السالم معصومة قطعًا، نّصت عىل ذلك آية التطهري: ﴿إِنَّمَا 
هُ لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾. يُِريدُ اللَّ

اآلية  هذه  مصاديق  أبرز  من  السالم  عليها  فاطمة  أنَّ  عىل  الفريقني  علامء  اتفق  وقد 
م اختلفوا بعض االختالف يف املصاديق األُخرى، لكنَّ أحدًا مل يشّكك  الكريمة، ومع أهنَّ
أبرز مصاديق املخاَطبني هبذه اآلية؛ كام وردت  الزهراء فاطمة عليها السالم من  أنَّ  يف 
أحاديث كثرية بلغت حّد التواتر أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله قال »فاطمة بضعة منّي«، 

وأنَّه صىل اهلل عليه وآله قال: »إّن اهلل يرىض لرضا فاطمة، ويغضب لغضبها«. 

))) أنساب األرشاف ): 68)، دار الفكر بريوت.
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أما قوله صىل اهلل عليه وآله »فاطمة بضعة مني«، فقد رواه البخاري يف موضعني من 
كتابه، ورواه مسلم النيسابوري يف كتابيهام املوسومني بالصحيحني))).

السيوطي  واجلالل  السبكي  التقي  ومنهم   - املحققني  العلامء  من  كثري  ذهب  وقد 
أنَّ فاطمة بنت رسول اهلل  املقريزي والبلقيني والسهييل - إىل  الزركيش والتقي  والبدر 
ا بضعة رسول  صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم أفضل نساء الدنيا حتى مريم ابنة عمران، ألهنَّ
اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم ولن يعدل ببضعة رسول اهلل أحدًا، وذهب اآللويس يف 
ا بضعة  تفسريه إىل أنَّ فاطمة البتول أفضل النساء املتقدمات واملتأخرات، من حيث إهنَّ

رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم. 

وأما قول النبي صىل اهلل عليه وآله: »إنَّ اهلل يرىض لرضا فاطمة، ويغضب لغضبها«؛ 
 ، فقد روى احلافظ الطرباين يف املعجم الكبري، والشيباين يف اآلحاد واملثاين بإسناده عن عيلٍّ
»قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم لفاطمة: ثم إنَّ اهلل يغضب لغضبك،  قال: 

ويرىض لرضاك«))).

وَمن أذهب اهلل تعاىل عنها الرجس وطّهرها تطهريًا، وَمن يرىض اهلل تعاىل لرضاها 
األنبياء  أرشف  عنها  عرّب  ولذلك  قطعًا؛  معصومة  تكون  أن  بد  ال  لغضبها  ويغضب 
ا أفضل  ا بضعة منه، وقال عنها أكابر علامء الفريقني بأهنَّ واملرسلني صىل اهلل عليه وآله بأهنَّ

نساء العاملني حتى مريم بنت عمران.

مِل فعل كذا؟ بل  فِعُله ُحجًة، ومن كان فعله حجة ال ُيسأل  وَمن كان معصومًا كان 

))) صحيح البخاري 4: )0)، و9)). رواه بإسناده عن املسور بن خمرمة، أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[وسلم 
قال: »فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني«. وصحيح مسلم 7: )4)، رواه بإسناده عن املسور بن خمرمة قال: 

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[وسلم: إنامَّ فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها.
))) املعجم الكبري )): )40 /ح)00) اآلحاد واملثاين 5: )6) /ح959). 



409

ل ا
اط
الب
ة 
وم
قا
ز م

م ر
الم 

س
 ال
يها
عل
اء 
هر
لز
ة ا
طم

فا
 –
ن  
و ر
ش
لع
 وا
 
ثال
 ال
صل

لف
ا ا

يستدّل بفعله عىل أنَّ الصواب هو عني ما فعله، ألنَّ قول املعصوم وفعله وتقريره حجة. 
شأن الزهراء عليها السالم يف ذلك شأن بعلها أمري املؤمنني عليه السالم الذي ال ُيسأل 
مل سمح لزوجته أن ترج ملخاطبة القوم مع أنَّه عليه السالم كان حارضًا يف الدار؛ حيث 
جعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمري املؤمنني عليه السالم ميزانًا للحق، فقال صىل 
اهلل عليه وآله »اللهّم أدر احلق معه حيث دار«؛ وشأن الزهراء عليها السالم شأن ولدها 
»شاء  احلسني عليه السالم الذي خرج وأخرج معه عياله، فلام سئل عن خروجه قال: 
»شاء اهلل أن يراهّن سبايا«.  اهلل أن يران قتياًل«، وملا سئل عن إخراجه عياله معه، قال: 
يقصد عليه السالم أنَّ هدف حفظ الدين ال يتحقق إالَّ باستشهاده عليه السالم وسبي 
عياله؛ ثم يقول عليه السالم: »رضا اهلل رضانا أهل البيت، نصرب عىل بالئه ويوّفينا أجور 
بني  بغايا  لبغي كمن  ُيقتل وهُيدى رأسه  أن  لنبّيه حييى  تعاىل  اهلل  الصابرين«. ولقد شاء 
الذين  اليهود  أيدي  من  عيسى  نبيه  ينجي  أن  وجل  عز  مشيئته  اقتضت  بينام  إرسائيل؛ 

أرادوا قتله، ورفعه إليه لينزل يف آخر الزمان مع املهدي املنتظر عليه السالم.

لقد ذكرنا قول اإلمام احلسني عليه السالم »رضا اهلل رضانا أهل البيت«، وإنَّ أهل 
البيت عليهم السالم راضون بام يرىض به اهلل تعاىل هلم، وهذا هو شأن أولياء اهلل وأحبائه. 
أن  اقتضت مشيئته  اهلل عز وجل حني  إىل  أمرها  السالم وتفّوض  أمل تصرب مريم عليها 
حتمل بعيسى دون أن يمّسها برش، ليكون وليدها آية للناس؟! أمل ينقل لنا القرآن الكريم 
ا خرجت بحملها وانتبذت به مكانًا رشقيًا بعيدًا عن قومها، فلام وضعته ونظرت إليه  أهنَّ

قالت: ﴿يَا َليَْتنِي مِتُّ َقبَْل هََذا وَُكنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾)))! 

ا واجهت سخرية قومها وطعنهم يف رشفها وتقريعهم  أمل ينقل لنا القرآن الكريم أهنَّ

))) سورة مريم:اآلية )).
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هلا بوليدها الذي أنكروه، فقالوا هلا ﴿يَا ُأخْتَ هَارُونَ مَا َكانَ َأبُوكِ امْرََأ سَوْءٍ وَمَا 
َكانَتْ ُأمُّكِ بَغِيًّا﴾)))! لقد صربت مريم عليها السالم أمام إرادة الرب احلكيم حني 
تعّلقت مشيئته بأن تواجه ما واجهت، عىل الرغم من معاناهتا وحتّملها األذى؛ وصربت 
آسية بنت مزاحم حني تعلقت املشيئة اإلهلية أن تعيش - وهي املؤمنة - يف بيت فرعون 
الذي ادعى الربوبية ونازع اهلل تعاىل رداء كربيائه، فلام علم فرعون بإيامن زوجته عذهبا 
وأوتدها يف الشمس احلارقة، فلم يزدها العذاب إالَّ إرصارًا عىل إيامهنا، حتى قالت ﴿رَبِّ 
ابِْن لِي عِنْدََك بَيًْتا فِي الْجَنَّةِ﴾))). وصربت الزهراء عليها السالم حني اقتضت مشيئة 
الرب احلكيم أن تتصّدى ملن غصبوا حق زوجها وأقصوه عن موقعه الطبيعي يف قيادة 
ة حسب وصية النبي صىل اهلل عليه وآله، وحني توّجب عليها تعرية احلكم القائم من  األمَّ
الغطاء الرشعي الذي حاول التسرت به، وبيان أحقية عيلٍّ عليه السالم للخالفة باعتباره 

ويص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. 

تعاىل  اهلل  التي يرىض  السالم  املعصومة عليها  الزهراء  أنَّ  إنَّنا عرفنا  الثاين:  املستوى 
لرضاها ويغضب لغضبها ال تفعل برضاها شيئًا إالَّ كان هلل تعاىل فيه رضا. وعرفنا كذلك 
أنَّ الزهراء عليها السالم أعرف من غريها، بل هي التي عّلمت الصحابة أنَّ املرأة أدنى 
ا  ما تكون من رهبا حني تكون يف قعر دارها ال ترى رجاًل وال يراها رجل؛ وعرفنا أهنَّ
عليها السالم احتجبت من األعمى الذي دخل عليها مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 
الزهراء  فال بد - واحلال هذه - أن يكون هناك حكمة مهمة وغاية جليلة من خروج 
فاطمة عليها السالم خلف الباب وخماطبتها القوم. وعلينا أن نتساءل عن تلك احلكمة 

))) سورة مريم: اآلية 8).
))) سورة التحريم:اآلية )).
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القاعدة والتصدي ملواجهة  للتخيل عن هذه  السالم  الزهراء عليها  التي دفعت  والغاية 
التي يرىض  ا - وهي  إهنَّ بحيث  البيعة،  دارها إلجبار زوجها عىل  الذين قصدوا  القوم 
اهلل تعاىل لرضاها - رضيت أن تتعرض ملا تعرضت له من تعدٍّ وعدوان وإحراق للباب 
وإسقاط للجنني... وصفته بأنَّ من املصائب التي لو صّبت عىل األيام املرشقة املشمسة 

لغدت مظلمة حتاكي يف ظلمتها الليل البهيم!!!

املستوى الثالث: إنَّ خروج الزهراء عليها السالم واملظلومية التي أصابتها قد رّسخت 
حترك  جّسد  فلقد  الدهر،  أبد  إىل  حركته  وحّقانية  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  مظلومية 
الغطاء  عن  الستار  وأزاح  اجلائر،  احلكم  وجه  يف  مدوية  رصخة  السالم  عليها  الزهراء 
الرشعي الذي حاول التسرت به من خالل التسّمي باسم خليفة رسول اهلل صىل اهلل عليه 

م ُيمعون أنَّ رسول اهلل مات ومل يستخلف!!  وآله، مع أهنَّ

»من مات  قال  أنَّه  اهلل عليه وآله  النبي صىل  بعده عن  بام ال مزيد  الفريقان  نقل  لقد 
ومل يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية«؛ ونقلوا يف الصحيحني وسوامها من الصحاح 
السالم ماتت وهي واجدة عليهام )أي عىل  فاطمة عليها  أنَّ  املعتربة  واملسانيد احلديثية 
الشيخني(؛ فهل يقول أحد من القوم إنَّ الصادقة املطهرة التي شهد هلا اهلل تعاىل بالتطهري 
هل  ولدها  الذي  إالَّ  منها  أصدق  يكن  مل  بأنَّه  خصومها  حتى  هلا  وشهد  الرجس،  من 
تعاىل  اهلل  أنَّ  ا غضبت من دون حق )مع  فيه حّق، وأهنَّ ما ليس هلا  اّدعت  ا  بأهنَّ يقولون 
ا  يغضب لغضبها( فهجرت أبا بكر وماتت وهي غاضبة عليه وعىل صاحبه، ولذلك فإهنَّ

)عىل تقدير أنَّ أبا بكر كان إمام زماهنا( ماتت ميتة جاهلية؟! 

أنَّ جيش معاوية  يتغافل عليهم، ومثال ذلك  أو  يتغافلون  أو  يغفلون  قد  الناس  إنَّ 
كانوا يقاتلون أمري املؤمنني عليًا عليه السالم الذي وردت يف حقه مئات من األحاديث 
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النبوية تصفه بأنَّه مع احلق واحلق معه، وأنَّه مع القرآن والقرآن معه وأنَّه من رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، وأنَّه َأوىل باملؤمنني من أنفسهم كام أنَّ رسول 
م  اهلل صىل اهلل عليه وآله أوىل منهم بأنفسهم وسوى ذلك من الفضائل؛ ومع ذلك فإهنَّ
مل يلتفتوا إىل حّقانية أمري املؤمنني عليه السالم وضالل خصمه معاوية إالَّ حني استشهد 
عامر بن يارس عىل أيدهيم، فضجوا وحدثت بينهم هزة كبرية، وقال بعضهم لبعض: لقد 
قال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف حق عامر »تقتله الفئة الباغية«، فنحن إذًا الباغون! 
ولوال أنَّ معاوية تدارك املوقف وسخر من عقوهلم الرتّد منهم طائفة كبرية؛ فقد قال هلم 
معاوية بأنَّ عليًا عليه السالم هو الذي قتل عامرًا ألنَّه ألقاه أمام سيوفهم التي من شأهنا 

القطع، فالذي قتل عامرًا هو عيل!!

لقد واجهت الزهراء عليها السالم القوم الذين توجهوا إىل بيتها إلجبار زوجها عىل 
ا كانت فلتة، ثم يؤكد عىل املسلمني بقتل من يعود  البيعة التي يعرتف من بادر إليها بأهنَّ
»يا  ملثلها! واجهت الزهراء عليها السالم القوم من وراء الباب و)نادت بأعىل صوهتا: 

أبت يا رسول اهلل، ماذا لقينا بعدك من ابن اخلطاب وابن أيب قحافة«؟! 

القوم صوهتا وبكاءها انرصفوا باكني، وكادت قلوهبم تتصدع وأكبادهم  فلام سمع 
تتفطر، وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليًا، فمضوا به إىل أيب بكر فقالوا له: بايع. فقال: 

»إن أنا مل أفعل فمه«؟ 

وأخا  اهلل  عبد  تقتلون  »إذًا  قال:  إالَّ هو نرضب عنقك.  إله  الذي ال  واهلل  إذًا  قالوا: 
رسوله«، قال عمر: أما عبد اهلل فنعم وأما أخو رسوله فال، وأبو بكر ساكت ال يتكلم، 

فقال له عمر: أال تأمر فيه بأمرك؟ 
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فقال: ال أكرهه عىل يشء ما كانت فاطمة إىل جنبه، فلحق عيل بقرب رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله يصيح ويبكي وينادي: »يا بن أّم، إنَّ القوم استضعفون وكادوا يقتلونني«.))) 

وأورد البالذري يف أنساب األرشاف، عن املدائني عن مسلمة بن حمارب، عن سليامن 
التيمي وأيب عون، بأنَّ أبا بكر أرسل إىل عيلٍّ يريد البيعة، فلم يبايع فجاء عمر ومعه فتيلة، 
فتلقته فاطمة عىل الباب فقالت فاطمة: »يا بن اخلطاب أتراك حمرقًا علَّ بايب«؟ قال: نعم، 

وذلك أقوى يف ما جاء به أبوك، وجاء عيل فبايع... اخلرب))).

وأورد ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة قصة ذهاب أيب بكر وعمر إىل دار فاطمة عليها 
)حتى  عليها...  فأدخلهام  ذلك  يف  السالم  عليه  عليًا  املؤمنني  أمري  كّلام  أن  بعد  السالم 
يصل إىل قوله(: فقالت: »أرأيتكام إن حّدثتكام حديثًا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله 
اهلل  رسول  تسمعا  أمل  اهلل!  »نشدتكام  فقالت:  نعم.  قاال:  به«؟  وتفعالن  تعرفانه  [وسلم 
ابنتي  فاطمة  أحّب  فمن  سخطي،  من  فاطمة  وسخط  رضاي،  من  فاطمة  رضا  يقول: 
فقد أحّبني، وَمن أرىض فاطمة فقد أرضان، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني«؟! قاال: 
نعم؛ سمعناه من رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله [وسلم. قالت: »فإنِّ ُأشهد اهلل ومالئكته 

أنَّكام أسخطتامن، ولئن لقيت النبي ألشكوّنكام إليه«))).

ا ساخطة عىل الرجلني، وأنَّ من أسخطها  لقد أكدت الزهراء فاطمة عليها السالم أهنَّ
فقد أسخط رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وأنَّ من أسخط رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
هُ  هَ وَرَسُوَلهُ َلعَنَهُمُ اللَّ فقد أسخط اهلل تعاىل بنص القرآن الكريم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤُْذونَ اللَّ

))) اإلمامة والسياسة البن قتيبة ): )) - 4).
))) أنساب األرشاف ): 586.

))) اإلمامة والسياسة ): 9) - 0).
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فِي الدُّنْيَا وَاْلَخِرَةِ وََأعَدَّ َلهُمْ عََذابًا مُِهينًا﴾))).

)أفدنا يف هذه املالحظات من حمارضة لسامحة الشيخ حممد السند يف هذا اخلصوص(

الزهراء عليها ال�سالم تف�سح عدم �سرعية ال�سلطة احلاكمة

فقد  البصرية،  ُأويت  َمن  عىل  بفدك  السالم  عليها  الزهراء  مطالبة  يف  احلكمُة  تَف  مل 
عدم  وفضح  احلاكمة  السلطة  إلسقاط  سلمّي  حتّرك  )مرشوع  ا  أهنَّ الكثريون  منها  فهم 
ما  أنفقا كّل  اللذان  بفدك وأمثال فدك، ومها  الزهراء وزجها  رشعّيتها(، وماذا ستفعل 
»وما  مّلا ُسئل عن فدك  عندمها عىل الفقراء واليتامى؟! يقول أمرُي املؤمنني عليه السالم 

أصنُع بفدك وغري فدك، والنفس مظاّنا ىف غٍد َجَدث؟!«))). 

قـال ابـن أيب احلديـد: سـألت عـيل بـن الفارقـي مـدرس املدرسـة الغربيـة ببغـداد 
فقلـت لـه: أكانـت فاطمة صادقـة؟ قال: نعـم. قلت: فلـم مل يدفـع إليها أبو بكـر فدكًا 

وهـي عنـده صادقة؟! 

فتبّسم ثم قال كالمًا لطيفًا مستحسنًا مع ناموسه وحرمته وقّلة دعابته؛ قال: لو أعطاها 
اليوم فدكًا بمجرد دعواها، جلاءت إليه غدًا واّدعت لزوجها اخلالفة وزحزحته عن مقامه 
ا صادقة فيام تّدعي))). ومل يكن يمكنه االعتذار بيشٍء، ألنَّه يكون قد سّجل عىل نفسه بأهنَّ

وقـال ابـن أيب احلديـد: وقـال يل علـوي يف احللـة يعـرف بعـيل بـن مهنـأ ذكـي ذو 
فضائـل: مـا تظـن َقْصـد أيب بكـر وعمـر بمنـع فاطمـة فـدكًا؟ قلت: مـا قصـدا؟ قال: 

))) سورة األحزاب: اآلية 57.
))) بحار األنوار )): 474.

))) رشح هنج البالغة 6): 84).
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أرادا أال يظهـرا لعـيل - وقـد اغتصبـاه اخلالفـة - رّقة ولينـًا وخذالنًا وال يـرى عندمها 
خـورًا، فأتبعـا القرح بالقـرح))).

الزهراء عليها ال�سالم تخرج خلف بعلها املُقاد اإىل امل�سجد

مل ترتك الزهراء عليها السالم - وهي يف تلك احلال املؤملة - زوجها أمري املؤمنني عليه 
ا - إن مل يكّفوا عن  السالم وحيدًا، فقد حلقت به حني ُأخرج ملّببًا، وهّددت أبا بكر أهنَّ
عيلٍّ - ستنرش شعَرها وتأيت قرب أبيها فتصيح إىل رهّبا بظالمتها! لقد هّددت التي يرىض 
القوَم إن مل يرتكوا أمري املؤمنني وشأنه، فقد كانت تعلم  اهللُ لرضاها ويغضب لغضبها 
يقينًا أنَّ حياة حّجة اهلل يف أرضه كانت مهّددة يومذاك، وكانت تعلم يقينًا أنَّ األرض ال 
تبقى حلظة دون حّجة وإالَّ ُخسف هبا. ولذلك تدّخلت من أجل محاية أمري املؤمنني من 

جهة، ورمحة باملجتمع اإلسالمي، بل باملجتمع البرشي. 

نقل العيايش يف تفسريه عن عمرو بن أيب املقدام عن أبيه، عن جده قصة اهلجوم عىل 
بيت فاطمة عليها السالم، إىل أن وصل إىل قوله: 

ثم دخلوا فأخرجوا عليًا عليه السالم ملببًا، فخرجت فاطمة عليها السالم فقالت: 
»يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي؟ واهلل لئن مل تكّف عنه ألنرشّن شعري، وألشقّن 
)عليهام  واحلسني  احلسن  بيد  فأخذت  ريب«!  إىل  وألصيحّن  أيب،  قرب  وآلتنّي  جيبي، 
لسلامن:  السالم  فقال عيلٌّ عليه  وآله.  اهلل عليه  النبي صىل  قرب  تريد  السالم( وخرجت 
»أدرك ابنة حممد، فإنِّ أرى جنبتي املدينة تكفئان. واهلل إن نرشت شعرها وشقت جيبها 
وأتت قرب أبيها وصاحت إىل رهبا، ال يناظر باملدينة أن خُيسف هبا ]وبمن فيها[«! فأدركها 

))) رشح هنج البالغة 6): 6)).
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سلامن ريض اهلل عنه فقال: يا بنت حممد إنَّ اهلل إنامَّ بعث أباك رمحة، فارجعي! فقالت: يا 
سلامن يريدون قتل عيل، ما عيل صرب، فدعني حتى آيت قرب أيب فأنرش شعري، وأشق جيبي، 
وأصيح إىل ريب، فقال سلامن: إينِّ أخاف أن خُيسف باملدينة، وعيل بعثني إليك يأمرك أن 
ترجعي له إىل بيتك وتنرصيف، فقالت: »إذًا أرجع وأصرب وأسمع له وُأطيع« - احلديث))).

ف�سح التخّلف العلمي والأخالقي لل�سلطة القائمة

جاء يف القرآن الكريم بأجىل بيان أنَّ حجر أزواج النبي ِملك لرسول اهلل صىل اهلل عليه 
ا )بيوت النبي(، وجاءت السلطة احلاكمة بعد رسول اهلل  وآله، ورّصح عنها القرآن بأهنَّ
فزعمت أنَّ النبي قال بأنَّه ال يورث، ثم حرضت األّول الوفاة فأرسل إىل عائشة يستأذهنا 
أن ُيدفن يف )حجرهتا(، فأذنت له، ثم أرسل الثاين يستأذن كصاحبه فأذنت له!! يقول ابن 
أيب احلديد يف غرف أزواج النبي: )والقول عندي مشتبه يف أمر حجر األزواج، هل كانت 
عىل ملك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل أن تويّف، أم ملكها نساؤه؟ والذي تنطق به 
التواريخ أنَّه ملا خرج من قباء ودخل املدينة وسكن منزل أيب أيوب اختّط املسجد واختط 
ُحجر نسائه وبناته، وهذا يدل عىل أنَّه كان املالك للمواضع، وأما خروجها عن ِملكه إىل 

األزواج والبنات فماّم مل أقف عليه())).

ا  أقـول: لقـد اشـتبه األمـُر عـىل ابـن أيب احلديد كـام يقول، ولـو أنَّـه أنكر علمـه بأهنَّ
صـارت يف ملـك األزواج والبنـات؛ ولـو أنَّ ابـن أيب احلديـد نظـر يف كتـاب اهلل تعاىل، 
ا بيـوت النبي  لوجـده يقـول ﴿َل تَدْخُُلـوا بُيُـوتَ النَِّبـيِّ﴾)))، فقـد عـرّب عـن البيـوت بأهنَـّ

))) تفسري العيايش ): 67؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 8): 7)) - 8)).
))) رشح هنج البالغة 7): 7)).

))) سورة األحزاب: اآلية )5.
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صـىل اهلل عليـه وآلـه وليـس بيـوت أزواجه. 

الوليد بن مجيع، عن أيب الطفيل قال: أرسلت فاطمة إىل  ابن أيب احلديد عن  أخرج 
أيب بكر: »أنت ورثَت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أم أهله«؟ قال: بل أهله، قالت: »فام 
بال سهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«؟ قال: إينِّ سمعُت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
يقول: »إنَّ اهلل إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه، جعله للذي يقوم بعده« فوليت أنا بعده، عىل 
أن أرّده عىل املسلمني؛ قالت: »أنت وما سمعَت من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أعلم«!

»أنت ورثَت  ا قالت له:  ثم قال ابن أيب احلديد: قلت: يف هذا احلديث عجب، ألهنَّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أم أهله«؟ قال: بل أهُله، وهذا ترصيح بأنَّه صىل اهلل عليه 

وآله موروث يرثه أهله، وهو خالف قوله: »ال نورث«))).

وأخرج ابن أيب احلديد عن حممد بن عمر، عن أيب سلمة، أنَّ فاطمة طلبت فدكًا من 
أيب بكر، فقال: إينِّ سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: »إنَّ النبي ال يورث«، َمن 
كان النبي يعوله فأنا أعوله، ومن كان النبي صىل اهلل عليه وآله ينفق عليه فأنا ُأنفق عليه. 
فقالت: »يا أبا بكر، أيرثك بناُتك وال يرث رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وآله بناُته«؟ فقال: 

هو ذاك))).

وأخرج الشيخ الطويس يف أماليه حديثًا عن كتاب أليب غانم األعرج، عن عائشة بنت 
ي ما  ا دخلت عىل فاطمة عليها السالم فرأهتا باكية، فقالت هلا: بأيب أنت وأمِّ طلحة، أهنَّ
الذي يبكيك؟ فقالت هلا: »أسائلتي عن هنة حلق هبا الطائر، وحفي هبا السائر، ورفعت 
إىل السامء أثرًا، ورزئت يف األرض خربًا: إنَّ قحيف تيم وأحيول عدي جاريا أبا احلسن 

))) رشح هنج البالغة 6): 8)).

))) رشح هنج البالغة 6): 9)).
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يف السباق، حتى إذا تفريا باخلناق أرّسا له الشنآن، وطوياه اإلعالن، فلام خبا نور الدين 
وُقبض النبي األمني نطقا بفورمها، ونفثا بسورمها، وأدال بفدك، فياهلاكم من ملك ملك، 
ا عطية الرب األعىل للنجي األوىف، ولقد نحلنيها للصبية السواغب من نجله ونسل،  إنَّ
ا لبعلم اهلل وشهادة أمينه، فإن انتزعا مني البلغة ومنعان اللمظة، فأحتسبها يوم احلرش  وإنَّ

ُزلفة، وليجدّنا آكلوها ساعرة محيم يف لظى جحيم«))).

تاأليب النا�ض �سّد ال�سلطة احلاكمة

ساندته  فقد  وحيدًا،  جهاده  يف  السالم  عليهام  املؤمنني  أمرَي  فاطمة  الزهراء  ترتك  مل 
ا ضّحت بحياهتا الرشيفة دفاعًا عن اإلمامة. وكانت تدور  ووقفت إىل جانبه، حتى أهنَّ
مع أمري املؤمنني عليه السالم لياًل حني هتدأ عيون السلطة وينقطع السابلة عن الطريق، 
مراعاة للحجاب والسرت، ورعاية للتقّية، وكانت الزهراء تسأل األنصار أن ينرصوا أمري 
فقد  مقنعة،  غري  سمجة  والتربيرات  باردة،  واالعتذارات  اإلجابات  وكانت  املؤمنني، 
م بايعوا أمري املؤمنني  م سبق أن بايعوا أبا بكر، متناسني ومتغافلني عن أهنَّ اعتذروا بأهنَّ
عىل  تعّلق  السالم  عليها  الزهراء  وكانت  املشهورة.  الغدير  واقعة  يف  القريب  باألمس 

م صنعوا ما سيسأهلم اهللُ تعاىل عنه وحُياسبهم عليه!  اعتذارات األنصار بأهنَّ

قال ابن قتيبة: وخرج عيل - عليه السالم - حيمل فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله عىل دابة لياًل يف جمالس األنصار تسأهلم النرصة، فكانوا يقولون: يا بنت رسول اهلل 
قد مضت بيعتنا هلذا الرجل، ولو أنَّ زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أيب بكر ما عدلنا 
به، فيقول عيل -عليه السالم-: »أفكنُت أدع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف بيته مل أدفنه، 

))) بحار األنوار - 9): )8) - 90).
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وأخرج ُأنازع الناس سلطانه«؟! فقالت فاطمة: »ما صنع أبو احلسن إالَّ ما كان ينبغي له، 
ولقد صنعوا ما اهلل حسيبهم وطالبهم«))).

بكاء الزهراء عليها ال�سالم وف�سح خطة ماكرة

لقد بكت احلوراء اإلنسية عليها السالم وذرفت الدموع سخانًا يف مصاهبا بأبيها صىل 
اهلل عليه وآله، وكان طعامها الزفرة واألنني واحلرسة واحلنني؛ فهل دفعها يف ذلك كله 
مصاهبا اجللل بمفارقة حبيب اهلل وخريته من خلقه فحسب، أم زاد يف أساها وحرسهتا 
إذ كان  وآله،  اهلل عليه  اهلل صىل  لرسول  الطبيعي كويّص  بعلها عن حقه  إقصاء  وأنينها 
منه بمنزلة هارون من موسى عليهام السالم؟ أم زاد شجوها وأملها أمر آخر مل يفطن إليه 
سواها وسوى بعلها وابنيها دون عامة الناس؟! لقد شاهدت أمُّ أبيها عليها السالم بأمِّ 
عينيها حركات مريبة من بعض الصحابة تنبىء عن خطة ماكرة تستهدف سلب القدسية 
عن مقام النبوة الشامخ ألبيها صلوات اهلل عليه وآله، من أجل رصف الناس عن حمّبته 
ومتابعته؛ فقد رأت رأي العني أحدهم يشكك بأبيها - وهو يف ساعاته األخرية - فيحول 
ة التي أراد هلا أن ال تتلف وال تضّل بعد وفاته إىل يوم القيامة،  بينه وبني كتابة عهده لألمَّ
ثم يّتهم الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله بأقسى ما يمكن أن يّتهم به أبناء عاّقون أباهم 
املشفق الرحيم الذي يريد هلم خري الدنيا واآلخرة، قال: )إنَّ الرجل ليهجر(!! حتى أنَّه 
مل ُيسّمه برسول اهلل، وال بالنبي!! ورأت الزهراء عليها السالم أبيها صىل اهلل عليه وآله مّلا 
حيل بينه وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب، يقول: قوموا من عندي!! ثم يرحل الرسول 
ته التي ستواجه بعده الفتن املقبلة  األكرم عن دار الدنيا و األمل يعترص قلبه املبارك عىل أمَّ

كقطع الليل املظلم.
))) اإلمامة والسياسة ): 9).
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ثم رأت الزهراء عليها السالم - وهي يف أوج املصاب بأبيها - أحدهم يقوم بعد صاحبه 
ليقول قوالً عجيبًا: )من كان يعبد حممدًا - هكذا بال تعظيم وال احرتام- فإنَّ حممدًا قد 
مات(!! فام الذي يعنيه ذلك؟! أكان أحد من الصحابة يعبد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 
ليقوم هذا القائل فينهاه ويقول له أن يكّف عن هذه العبادة غري املرضّية، ألنَّ َمن كان ُيعبد 

- من دون اهلل - قد مات!! يقول »ومن كان يعبد اهلل فإنَّ اهلل حي ال يموت«!!

إنَّ حمّبة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله والتعّلق به )التي تستتبع اتباعه والسري عىل هنجه 
واقتفاء سنّته( كانت يف نظر هؤالء البعض بمثابة عبادة له صىل اهلل عليه وآله؛ ولذلك 
التقليل من شأن  سعى هؤالء إىل احلد من هذه املحبة واالحرتام والتقديس من خالل 
الرسول األكرم الذي شهد له جبار الساموات واألرض أنَّه ﴿مَا يَنْطِقُ عَِن الْهَوَى * 
إِنْ هُوَ إِلَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾)))؛ فاهّتموه بأنَّه هيجر، شأنه يف ذلك شأن البرش العادي الذي 
النبي  تقديس  فعّدوا  زادوا عىل ذلك  ثم  ما ال يعي!!  فيهذي ويقول  املرض  له  يعرض 
والتعّلق به عبادة له صىل اهلل عليه وآله. وقالوا بأنَّه إذا كان ثمة أحد يعبد هذا الرجل، فها 

هو أمامكم قد مات وانتفى الداعي لعبادته.

ة إىل عظم  كان عىل أمِّ أبيها عليها السالم - يف مقابل هذه اخلطة املاكرة - أن تلفت األمَّ
مقام النبّوة وإىل فداحة اخلسارة التي مني هبا املسلمون بفقداهنم خاتم األنبياء والرسل 
صىل اهلل عليه وآله، الذي مّن اهلل عليهم به فبعثه منقذًا هلم من اجلهالة والضاللة، وقائدًا 
إىل الربكة والرضوان. كان بكاء الصّديقة عليها السالم املتواصل وأنينها الذي ال يفرت 
السالم  عليها  بالزهراء  ليس   - أمّلت  التي  الفاجعة  عظم  إىل  الصحابة  أنظار  يستلفت 
فحسب - بل باملجتمع اإلسالمي كله، وكان بكاؤها وأنينها - وهي بضعة الرسول التي 

))) سورة النجم:اآليتان ) و4.
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الرسول  املحّبة والتعّلق لشخص  عد ّصىل اهلل عليه وآله فعلها فعله - معرّبًا عن مزيد 
صىل اهلل عليه وآله، وهي سنّة رشعتها الزهراء عليها السالم لألجيال وأبطلت هبا كيد 

أصحاب السقيفة ومكرهم.

)أفدنا يف هذا العنوان من حمارضة لسامحة الشيخ حممد السند( 

هما املقاوم احل�سنان عليهما ال�سالم على خط اأمِّ

شهد اإلماُم احلسني عليه السالم يف واقعة الطّف أّنه ترّبى يف ِحجر الزهراء الطّيب 
الطاهر، وأنَّ ذلك احلجر يأبى له الذّلة أو أن يؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام. ونرى 
اإلمام احلسن املجتبى عليه السالم يأيت إىل أيب بكر وهو يتكّلم عىل منرب رسول اهلل فيأمره 
بالنزول عن منرب أبيه رسول اهلل، وتذكر رواية ُأخرى بأنَّه أمره بأن يصعد عىل منرب أبيه 
أيب قحافة، ونجد أبا بكر يتلعثم وال يد ما يعتذر به إال أن يقول بأنَّ أباه أبا قحافة مل يكن 
له منرب!! وتتكّرر احلادثة مع اإلمام احلسني عليه السالم فنراه يغضب حني يسمع عمر 
بن اخلطاب يصف نفسه عىل منرب رسول اهلل بأنَّه أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهي الصفة 
التي وصف هبا رسول اهلل أمري املؤمنني عليه السالم حني خاطب املهاجرين واألنصار 
بقوله »ألست أوىل منكم بأنفسكم«؟ فقالوا: بىل يا رسول اهلل، فقال: »فمن كنُت مواله 
فهذ عٌل مواله« أي من كنُت أوىل منه بنفسه، فهذا عيلٌّ أوىل منه بنفسه، ثم نجد اإلمام 
احلسني - وهو صبي صغري - خياطب عمر ويصفه بالكّذاب ويأمره بالنزول عن منرب 

أبيه رسول اهلل! 

أخرج ابن شهر آشوب يف املناقب عن أسامة بن زيد، قال: جاء احلسن ابن عيلٍّ عليهام 
السالم إىل أيب بكر وهو عىل منرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: »انزل عن جملس 
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أيب«! قال: صدقَت إنَّه جملس أبيك؛ ثم أجلسه يف حجره وبكى، فقال عيل عليه السالم: 
»واهللِ ما كان هذا عن أمري«، فقال: صدقتك واهلل ما اهتمتك))).

وأخرج ابن أيب احلديد عن الشعبي، قال: قام احلسن بن عيلٍّ عليه السالم إىل أبى بكر 
وهو خيطب عىل املنرب فقال له: »انزل عن منرب أيب«، فقال، أبو بكر: صدقت، واهلل إنَّه ملنرب 
ا مل نأمره«. فقال أبو بكر:  أبيك ال منرب أيب. فبعث عيل إىل أيب بكر: »إنَّه غالم حدث، وإنَّ

صدقت، إنَّا مل نّتهمك))).

وروى حممد بن سليامن الكويف عن عبيد بن حنني، عن حسني بن عيل قال: رأيت 
عمر بن اخلطاب عىل منرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقلت ] له [: »انزل عن منرب أيب 
إىل منرب أبيك«!! فقال: إينِّ مل يكن أليب منرب؟ قال: فأجلسني يف حجره فلام نزل انطلق يب 

إىل منزله فقال: من عّلمك هذا؟ فقلت: »مل يعلمنيه أحد«))).

منرب  عىل  الناس  خيطب  كان  اخلطاب  بن  عمر  أنَّ  االحتجاج  يف  الطربيس  وأخرج 
له  فقال  أنفسهم.  من  باملؤمنني  َأوىل  أنَّه  فذكر يف خطبته  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  رسول 
احلسني عليه السالم من ناحية املسجد: »انزل أهيا الكذاب عن منرب أيب رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله، ال منرب أبيك«. فقال له عمر: فمنرب أبيك لعمري يا حسني! ال منرب أيب، من 
عّلمك هذا؟ أبوك عيل بن أيب طالب؟ فقال له احلسني: »إن ُأطع أيب فيام أمرن فلعمري 
إنَّه هلاد وأنا مهتد به، وله يف رقاب الناس البيعة عىل عقد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله نزل 
هبا جربئيل عليه السالم من عند اهلل تعاىل ال ينكرها أحد إالَّ جاحد بالكتاب، قد عرفها 

))) مناقب آل أيب طالب ): )0)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 8): ))).
))) رشح هنج البالغة - ابن أيب احلديد 6: )4 - )4.

))) مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم،حممد بن سليامن الكويف ): 56) /ح))7.
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السالم،  البيت عليهم  أهل  للمنكرين حقنا  بألسنتهم، وويل  بقلوهبم وأنكروها  الناس 
ماذا يلقاهم به حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من إدامة الغضب وشدة العذاب«؟!)))

)عليهام  عيل  بن  احلسني  أنَّ  السالم،  عليه  أبيه  عن  عيل،  بن  زيد  عن  الطويس  روى 
السالم( أتى عمر بن اخلطاب وهو عىل املنرب يوم اجلمعة، فقال له: »انزل عن منرب أيب«! 
فبكى عمر، ثم قال: صدقت يا بني، منرب أبيك ال منرب أيب. فقال عيل عليه السالم: »ما 

هو واهلل عن رأيي«. قال: صدقت واهلل ما اهتمتك يا أبا احلسن))).

وأخرج ابن شهر آشوب عن اخلطيب أنَّ احلسني عليه السالم قال لعمر: »انزل عن 
منرب أيب واذهب إىل منرب أبيك«، فقال عمر: مل يكن أليب منرب، قال عليه السالم: فأخذين 

وأجلسني معه ثم سألني: من عّلمك هذا؟ فقلت: »واهلل ما عّلمني أحد«))).

الزهراء تو�سي: ل يح�سرا ت�سييع جنازتي

أخرج الفتال النيسابوري يف روضة الواعظني: مرضت فاطمة عليها السالم مرضًا 
شديدًا ومكثت أربعني ليلة يف مرضها إىل أن توفيت صلوات اهلل عليها، فلام ُنعيت إليها 
»يا  نفُسها دعت أمَّ أيمن وأسامء بنت عميس ووّجهت خلف عيل وأحرضته، فقالت: 
بن عم إنَّه قد ُنعيت إيل نفيس، وإنَّني ال أرى ما يب إالَّ أنَّني الحقة بأيب ساعة بعد ساعة، 
بنت  يا  أحببت  بام  »أوصيني  السالم:  عليه  هلا عيل  قال  قلبي«.  بأشياء يف  أوصيك  وأنا 
رسول اهلل«!... )ثم إنَّ الزهراء عليها السالم أوصت بوصاياها ثم قالت(: »أوصيك أن 
م عدوي وعدو رسول  ال يشهد أحد جنازيت من هؤالء الذين ظلمون وأخذوا حقي، فإنَّ

))) االحتجاج ): ))؛ بحار األنوار 0): 47.
))) األمايل - الشيخ الطويس - ص )70 /ح504).
))) مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب ): )0).
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اهلل صىل اهلل عليه وآله، وال ترتك أن يصل علَّ أحد منهم، وال من أتباعهم، وادفنّي يف 
الليل إذا هدأت العيون ونامت األبصار« - احلديث بطوله)))؛ وقد أوردناه آنفًا.

وروى الصـدوق عـن ابـن نباتـة، قال: ُسـئل أمـري املؤمنني عـيل بن أيب طالـب عليه 
ا  السـالم عـن عّلـة دفنـه لفاطمة بنـت رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله ليـاًل، فقـال: »إنَّ
كانـت سـاخطة عـىل قـوم كرهـْت حضورهـم جنازهتـا، وحـراٌم عـىل مـن يتواّلهم أن 

يصـّل عىل أحـد من ولدهـا«))). 

ٌة نق�سْت عهد اهلل الزهراء تو�سي: ل ت�سّلي علّي اأمَّ

ا طاهرة ال دنس  ا توفيت عليها السالم بعد غسلها وتكفينها وحنوطها، ألهنَّ روي أهنَّ
ا أكرم عىل اهلل تعاىل أن يتوىل ذلك منها غريها، وإنَّه مل حيرضها إالَّ أمري املؤمنني  فيها، وأهنَّ
أمري  وأنَّ  عميس،  بنت  وأسامء  جاريتها  وفضة  كلثوم  وأّم  وزينب  واحلسني  واحلسن 
الليل وصلوا عليها، ومل يعلم  املؤمنني عليه السالم أخرجها ومعه احلسن واحلسني يف 
ا عليها  هبا أحد، وال حرضوا وفاهتا وال صىل عليها أحد من ساير الناس غريهم، ألهنَّ
ة نقضت عهد اهلل وعهد أيب رسول اهلل  السالم أوصت بذلك، وقالت: »ال تصّل علَّ أمَّ
إرثي،  وأخذوا  حقي،  وظلمون  السالم،  عليه  علٍّ  املؤمنني  أمري  يف  وآله  عليه  اهلل  صىل 
وخرقوا صحيفتي التي كتبها يل أيب بملك فدك، وكّذبوا شهودي وهم - واهلل - جربئيل 
وميكائيل وأمري املؤمنني عليه السالم وأّم أيمن، وطفُت عليهم يف بيوهتم وأمري املؤمنني 
عليه السالم حيملني ومعي احلسن واحلسني لياًل ونارًا إىل منازهلم ُأذّكرهم باهلل وبرسوله 
أالّ تظلمونا وال تغصبونا حقنا الذي جعله اهلل لنا، فيجيبونا لياًل ويقعدون عن نرصتنا 

))) روضة الواعظني: ص)5)، جملس يف ذكر وفاة فاطمة الزهراء؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: )9) - )9).
))) أمايل الصدوق: ص657؛ بحار األنوار )4: 09).
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نارًا، ثم ُينفذون إىل دارنا قنفذًا ومعه عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد لُيخرجوا ابن 
عمي عليًا إىل سقيفة بني ساعدة لبيعتهم اخلارسة، فال خيرج إليهم متشاغاًل بام أوصاه به 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وبأزواجه وبتأليف القرآن وقضاء ثامنني ألف درهم وّصاه 
بقضائها عنه عداة ودينًا، فجمعوا احلطب اجلزل عىل بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه وحيرقونا، 
فوقفُت بعضادة الباب وناشدهتم باهلل وبأيب أن يكّفوا عنا وينرصونا، فأخذ عمر السوط 
حتى  عضدي  عىل  السوط  فالتوى  عضدي  به  فرضب   - بكر  أيب  موىل   - قنفذ  يد  من 
صار كالدملج، وركل الباب برجله فرّده علَّ وأنا حامل، فسقطُت لوجهي والنار تسعر 
فأسقطت  املخاض  وجاءن  ُأذن،  من  قرطي  انتثر  حتى  بيده  فرضبني  وجهي،  وتسفع 
؟! وقد تربأ اهلل ورسوله منهم، وتربأت منهم«.  ة تصّل علَّ حمسنًا قتياًل بغري جرم، فهذه أمَّ

ليلة  البقيع  يف  فصنع  هبا،  أحدًا  يعلم  ومل  بوصيتها  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  فعمل 
ُدفنت فاطمة عليها السالم أربعني قربًا جديدًا))). وسيأيت يف الفصل األخري قدر الذين 

صّلوا عىل فاطمة عليها السالم ومنزلتهم عند اهلل تعاىل. 

اإّما الرباءة من فاطمة عليها ال�سالم اأو الرباءة من اأعدائها

يتوىّل  ثم  تعاىل  باهلل  يؤمن  أن  للمسلم  يمكن  وال  النقيضني،  بني  اجلمع  يمكن  ال 
الطاغوت الذي ُأمر أن يكفر به. وقد روي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّه قال )يف 
حديث(: »أوثق ُعرى اإليامن احلّب يف اهلل والُبغض يف اهلل، وتوايل أولياء اهلل والترّبي من 
أنَّه قال رجل لعيل عليه السالم: أحّبَك وأتوىّل  أعداء اهلل«))). وقد روي يف هذا الشأن 

))) بحار األنوار 0): 48) - 49).
))) الكايف، للكليني ): 6)) /ح6.
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عثامن فقال له: »اآلن أنت أعور، فإّما أن تعمى، وإما أن تبرص«))).

السالم  عليه  جعفر  أيب  عىل  دخلت  قال:  سدير  عن  بإسناده  الطويس  الشيخ  روى 
عليه  عيل  بن  زيد  أخوه  السالم  عليه  جعفر  أيب  وعند  ومجاعة،  كهيل  بن  سلمة  ومعي 
السالم فقالوا أليب جعفر عليه السالم: نتوىل عليًا وحسنًا وحسينًا ونتربأ من أعدائهم! 
قال: »نعم«. قالوا: نتوىل أبا بكر وعمر ونتربأ من أعدائهم! قال: فالتفت إليهم زيد بن 

عيل قال هلم: »أتتربؤن من فاطمة؟! برتتم أمرنا برتكم اهلل، فيومئذ سموا البرتية«))).

مقاومتها  من  جزء  وهي   - السالم  عليها  الزهراء  احتجاجات  ييل  فيام  نورد  أقول: 
واعرتاضها عىل النظام احلاكم - بصورة مستقلة.

احتجاج الزهراء عليها ال�سالم على اأبي بكر

غصب فدك من ِقبل أيب بكر وصاحبه قضّية مدروسة، فقد كان اهلدف من نزع فدك 
املرحلة  تلك  يف  االقتصادّية  الناحية  من  إضعافه  هو  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يد  من 
احلاسمة؛ ونالحظ يف احلديث الذي رواه علامء العاّمة أنَّ االثنني يشرتكان يف املفاضات 
أنَّه  عىل  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  إرصار  شاهدا  ملا  ام  أهنَّ نالحظ  كام  القرار،  اّتاذ  ويف 
أحّق بام ترك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مل حيتّجا عليه بحديث »إّنا معارش األنبياء ال 
ام سيقاتالن عىل هذا األمر، وأنَّ دون اسرتجاع ذلك احلّق  نوّرث«، وإّنام قاال برصاحة أهنَّ

حّز الرقاب باملناشري!!

روى الطرباين عن عمر قال: ملا ُقبض رسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله - وسلم جئت 

))) الصوارم املهرقة للشهيد نور اهلل التسرتي: ص 48).
))) اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(: ص 6))، الرقم 9)4.
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أنا وأبو بكر إىل عيل فقلنا: ما تقول فيام ترك رسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله - وسلم؟ قال: 
»نحن أحق الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله - وسلم«. قال فقلت: والذي بخيرب؟ 

أما واهلل  بفدك«؛ فقلت:  »والذي  قال:  بفدك؟  »والذي بخيرب«. قلت: والذي  قال: 
حتى حتّزوا رقابنا باملناشري فال))).

نالحظ أنَّ احلديث القادم يبدأ بعبارة )ملا أمجع أبو بكر عىل منع فاطمة(، أي أنَّ خطبة 
الزهراء املشهورة حصلت ملا انتهت املفاوضات بني الطرفني، و)أمجع( أبو بكر رأيه عىل 
األمور  وبلغت  السالم(،  عليها  الزهراء  )أي  فيها  املترّصف  مالكها  من  فدك  )غصب( 
مرحلة املواجهة احلاسمة، تقّدمت الزهراء عليها السالم فاحتّجت عىل أيب بكر وصاحبه 

بخطبتها املشهورة.

قال أبو الفضل بن أيب طاهر املعروف بابن طيفور: ذكرت أليب احلسني زيد ابن عيل 
بن احلسني بن عيل بن أيب طالب كالم فاطمة عليها السالم عند منع أيب بكر إياها فدك 
سوق  من  )اخلرب  العيناء  أيب  كالم  من  وأنَّه  مصنوع،  أنَّه  يزعمون  هؤالء  إنَّ  له:  وقلت 
البالغة عىل الكالم( فقال يل: رأيت مشايخ آل أيب طالب يروونه عن آبائهم ويعّلمونه 
أبناءهم، وقد حدثني أيب عن جدي يبلغ به فاطمة عىل هذه احلكاية، ورواه مشايخ الشيعة 
وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أيب العيناء، وقد حدث به احلسن بن علوان عن عطية 
العويف أنَّه سمع عبد اهلل بن احلسن يذكره عن أبيه. ثم قال أبو احلسني: »وكيف يذكر هذا 
من كالم فاطمة فينكرونه وهم يروون من كالم عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من 
كالم فاطمة يتحققونه لوال عداوهتم لنا أهل البيت«؟!! ثم ذكر احلديث، قال: ملا أمجع 
أبو بكر عىل منع فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فدكًا وبلغ ذلك فاطمة عليها 

))) املعجم األوسط للطرباين 5: 88)؛ جممع الزوائد للهيثمي 9: 40.
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السالم، الثت مخارها عىل رأسها وأقبلت يف مّلة من حفدهتا تطأ ذيوهلا، ما ترم من مشية 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله شيئًا، حتى دخلت عىل أيب بكر وهو يف حشد من املهاجرين 
املجلس،  وارتج  بالبكاء  هلا  القوم  أّنة أجهش  أّنت  ثم  فنيطت دوهنا مالءة،  واألنصار، 
الكالم بحمد اهلل والثناء  فافتتحت  القوم وهدأت فورهتم،  فأمهلت حتى سكن نشيج 
فلام أمسكوا  بكائهم،  القوم يف  فعاد  عليه والصالة عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 

عادت يف كالمها فقالت:

باملؤمنني  عليكم  حريص  عنّتم  ما  عليه  عزيٌز  أنفسكم  من  رسول  جاءكم  »لقد 
ابن عمي دون رجالكم، فبلغ  آبائكم، وأخا  رؤوف رحيم، فإن تعرفوه جتدوه أيب دون 
لثبجهم، آخذًا بكظمهم،  بالرسالة، مائاًل عىل مدرجة املرشكني، ضاربًا  النذارة صادعًا 
الليل  )وأوضح(  وتفرى  الدبر،  ووّلوا  اجلمع  هزم  حتى  اهلام،  وينكث  األصنام،  هيشم 
عن صبحه، وأسفر احلّق عن حمضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطني، 
وكنتم عىل شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، ونزة الطامع، وقبسة العجالن، وموطئ 
األقدام، ترشبون الطرق، وتقتاتون الورق، أذّلة خاشعني، ختافون أن يتخّطفكم الناس 
من حولكم، فأنقذكم اهلل برسوله صىل اهلل عليه وآله بعد اللتيا والتي، وبعد ما مني ببهم 
الرجال وذؤبان العرب )ومردة أهل الكتاب(، كلام حشوا نارًا للحرب أطفأها، ونجم 
يطأ  ينكفئ حتى  فال  بأخيه يف هلواهتا،  املرشكني قذف  فاغرة من  للضالل وفغرت  قرن 
صامخها بأمخصه، وخيمد هلبها بحده، مكدودًا يف ذات اهلل، قريبًا من رسول اهلل، سيدًا يف 
أولياء اهلل، وأنتم يف بلهنية وادعون آمنون؛ حتى إذا اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه ظهرت خّلة 
فنيق  الغاوين، ونبغ خامل اآلفلني، وهدر  الدين، ونطق كاظم  النفاق، وسمل جلباب 
املبطلني، فخطر يف عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه صارخًا بكم، فوجدكم 
وأمحشكم  خفافًا،  فوجدكم  فاستنهضكم  مالحظني،  فيه  وللغّرة  مستجيبني،  لدعائه 
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قريب،  والعهد  هذا  رشبكم،  غري  وأوردمتوها  إبلكم،  غري  فوسمتم  غضابًا،  فألفاكم 
والكلم رحيب، واجلرح مّلا يندمل، بدارًا زعمتم خوف الفتنة، أال يف الفتنة سقطوا وإنَّ 
جهنم ملحيطة بالكافرين. فهيهات منكم! وأنَّى بكم! وأنَّى تؤفكون! وهذا كتاب اهلل بني 
أظهركم، وزواجره بّينة وشواهده الئحة وأوامره واضحة. أرغبة عنه تدبرون، أم بغريه 
حتكمون؟! بئس للظاملني بدالً، ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا فلن ُيقبل منه وهو يف اآلخرة 
من اخلارسين. ثم مل تريثوا إال ريث أن تسكن نفرهتا، ترشبون حسوًا، وترسون يف ارتغاء، 
ونصرب منكم عىل مثل حّز املدى، وأنتم اآلن تزعمون أن ال إرث لنا؟! أفحكم اجلاهلية 
َأُأبتّز إرث أيب؟!  تبغون ومن أحسن من اهلل حكاًم لقوم يوقنون! وهيًا معرش املهاجرين! 
أيف الكتاب أن ترث أباك وال أرث أيب؟! لقد جئت شيئًا فرّيًا! فدونكها خمطومة مرحولة 
تلقاك يوم حرشك، فنعم احلكم اهلل، والزعيم حممد، واملوعد القيامة، وعند الساعة خيرس 

املبطلون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون«.

ثم انحرفت إىل قرب النبي صىل اهلل عليه وآله وهي تقول: 

وهنبـثـة أنبــــاٌء  بـعدك  كـــان  اخلطبقد  تكثر  مل  شاهدها  كنـــت  لو 

وابـلها األرض  فـقد  فقدنــــاك  واختـّل قوُمك فاشـهدهم وال تــغبإّنا 

قال: فام رأينا يومًا كان أكثر باكيًا وال باكية من ذلك اليوم))).

ما لك ورثت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله دوننا؟

حتدثنا يف الفصل احلادي والعرشين عن تدّرج الزهراء يف مستوى املواجهة بعد غصب 
اخلالفة وغصب فدك، ونتحّدث يف هذا املجال عن مجلة من احتجاجات الزهراء عليها 

))) بالغات النساء: ص )). 
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السالم. حيث نجد الزهراء عليها السالم تسأل أبا بكر »َمن يرثك إذا مّت؟«، ويعلم كّل 
مسلم بالرضورة أنَّه إذا مات، فإنَّ أهله - وليس سواهم - هم الذين يرثونه! وييب أبو 

بكر )أهيل وولدي(. وعادت الزهراء تسأل: »فام لك ورثَت رسول اهلل دوننا؟« 

كيـف انقلـب امليـزان يف حال تركة رسـول اهلل، فرصت ترثـه دون أهلـه وولده؟ أّي 
قرابـة لـك مع رسـول اهلل أباحت لك االسـتيالء عىل إرثـه فرصت حتجـب أهله وولده 

عـن ذلك اإلرث؟ 

أنكر أبو بكر يف بادىء األمر أن يكون قد ورث من رسول اهلل دارًا وال ماالً وال ذهبًا 
أخذه  ما  بأنَّ  قال  ثم  اهلل!!  إّياها  أطعمه  )طعمة(  صادره  ما  بكون  تذرع  ثم  فّضة،  وال 
سيكون للمسلمني بعده إذا مات!! ونالحظ يف احلديث املقبل الذي رواه أبو يعىل أنَّ أبا 

بكر قال بأنَّه رأى أن يرّد ما أخذه عىل املسلمني!!

روى ابن شبة عن أيب صالح، عن أمِّ هانئ: أنَّ فاطمة -عليها السالم- قالت أليب 
«؟ قال: ولدي وأهيل. قالت: »فام لك ترث رسول اهلل صىل اهلل  بكر: »َمن يرثك إذا متَّ
عليه وآله دوننا«؟ قال: يا بنت رسول اهلل، ما ورثت أباك دارًا وال ماالً وال ذهبًا وال فضة. 

قالت: »بىل، سهم اهلل الذي جعله لنا، وصافيتنا التي بفدك«. فقال أبو بكر: سمعت 
النبي صىل اهلل عليه وآله يقول: إنامَّ هي طعمة أطعمنا اهلل، فإذا مّت كانت بني املسلمني))).

اأنت وما �سمعته من ر�سول اهلل!!

تسأل الزهراء عليها السالم أبا بكر »أنت ورثت رسول اهلل أم أهله؟« فريد يف ارتباك: 
)ال، بل أهله(، ناسيًا أنَّه كان للتو يزعم أنَّ رسول اهلل ال يوّرث!! ويتذّرع اخلليفة بحديث 

))) تاريخ املدينة ): 96).



431

ل ا
اط
الب
ة 
وم
قا
ز م

م ر
الم 

س
 ال
يها
عل
اء 
هر
لز
ة ا
طم

فا
 –
ن  
و ر
ش
لع
 وا
 
ثال
 ال
صل

لف
ا ا

ال  األنبياء  معارش  »نحن  اآلخر  واحلديث  احلديث  هذا  فإنَّ  احلال  وبطبيعة  )الُطعمة(، 
نوّرث« مل يسمعهام من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أهُله األقربون، بل مل يسمعها أحد 
من الصحابة، اللهّم إالّ أبو بكر ومجاعته الذين ال يتعّدون يف أحسن األحوال أصابع اليد 
الواحدة. مل يكن بإمكان أيب بكر إال االستمرار يف هذا الطريق الذي اختّطه لنفسه، ألنَّه 
لو أذعن للحّق وأعاد )فدكًا( للزهراء عليها السالم، فلرّبام تدّرجت الزهراء يف مطالبتها، 
فطالبت باحلّق الكبري املغتصب، وهو خالفة أمري املؤمنني لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ة يف واقعة الغدير  ة بموجب كونه وصّيه ووارثه الذي أخذ له البيعة من األمَّ يف قيادة األمَّ
املشهورة، وقد نقلنا قريبًا كالم الفارقي ُأستاذ ابن أيب احلديد املعتزيل: )لو أعطاها اليوم 
فدكًا بمجرد دعواها، جلاءت إليه غدًا واّدعت لزوجها اخلالفة وزحزحته عن مقامه ومل 

ا صادقة فيام تّدعي())). يكن يمكنه االعتذار بيشٍء، ألنَّه يكون قد سّجل عىل نفسه بأهنَّ

روى أبو يعىل عن الوليد بن مجيع، عن أيب الطفيل قال: أرسلت فاطمة إىل أيب بكر 
فقالت: »أنت ورثَت رسول اهلل أم أهله«؟ قال: ال، بل أهله، قالت: »فام بال سهم رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله«؟ قال: إينِّ سمعته يقول: إنَّ اهلل إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه إليه 
جعله للذي يقوم بعد، فرأيت أنا بعده أن أرّده عىل املسلمني. قالت: »أنَت وما سمعَته 

من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«)))!

أقول: نقل ابن أيب احلديد هذه الرواية، ثم أبدى تعّجبه من جواب أيب بكر )بل أهُله(، 
ألنَّه سبق له أن زعم أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله ال يوّرث! ونالحظ أنَّ األسئلة املتنّوعة 
املتالحقة من الزهراء عليها السالم جعلت أبا بكر ينسى ما زعم أنَّه سمعه من رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وآله من حديث »نحن معارش األنبياء ال نورث...«. 

))) رشح هنج البالغة 6): 84).
))) مسند أيب يعىل ): 40/ ح7).
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اأراأيت اإْن متَّ اليوم َمن كان يرثك؟ 

بكر  أبا  الزهراء مل تاطب  أنَّ  فيها  الشأن، نالحظ  ُأخرى يف هذا  وقد وردت رواية 
باخلالفة ولو عىل مستوى اإلنكار، بل خاطبته تارة باسمه املجّرد )يا أبا بكر(، وتارة بلفظ 
)يا بن أيب قحافة(، يف تكذيب واضح منها لزعمه أنَّه خليفة رسول اهلل، فلاّم أرّص أبو بكر 

عىل دعواه، أعلنت مقاطعتها له بقوهلا »ما أنا بسائلتَك بعد جمليس هذا«. 

السالم-،  -عليها  فاطمة  عن  هانئ  أمِّ  موىل  صالح  أيب  عن  بإسناده  شبة  ابن  روى 
اليوم  أبا بكر، أرأيَت إن متَّ  يا  »دخلت عىل أيب بكر بعد ما استخلف. فقلت:  قالت: 
َمن كان يرثك«؟ قال: ولدي وأهيل. قلت: »فلِم ترُث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله دون 
ولده وأهله«؟ قال: ما فعلُت ]يا[ بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله! قلت: »بىل، عمدَت 
إىل فدك وكانت صافية لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فأخذهتا، وعمدَت إىل ما ُأنزل من 
السامء فرفعته منا«. قال: ]يا[ بنت رسول اهلل مل أفعل، حدثني رسول اهلل أنَّ اهلل تبارك 
وتعاىل ُيطعم النبي الطعمة ما كان حيًا، فإذا قبضه اهلل ُرفعْت، قلت: »أنت و]ما سمعَته 

من[ رسول اهلل أعلم، ما أنا بسائلتَك بعد جمليس هذا«))).

اأمل ت�سمعا ر�سول اهلل يقول:... من اأ�سخط فاطمة فقد اأ�سخطني؟ 

حاول أبو بكر وصاحبه تلطيف األجواء ملا بلغهام أنَّ الزهراء عليها السالم قد ثقلت، 
وسعيا يف حتسني صورتيهام أمام الرأي العام يومذاك، فاستأذنا فاطمة عليها السالم فلم 
تأذن هلام، فطرقا باب أمري املؤمنني عليه السالم واستأذناه يف أن يسّلام عىل الزهراء عسى 
أن يسرتضياها، فأخربها أمري املؤمنني بطلب الرجلني، فقالت له »البيُت بيُتك، واحلّرة 

))) تاريخ املدينة ): 0)).
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زوجتك، افعل ما تشاء«، ثم سّدت قناعها وحّولت وجهها إىل احلائط، فدخال وسّلام 
ه عىل املسلم واجب- رسالة واضحة لكّل  عليها فلم ترّد، ويف عدم رّد السالم - وردُّ
لبيب! ثم تكّلم أبو بكر فأقسم أنَّ قرابة الرسول أحّب إليه من قرابته، وأنَّه.. وأنَّه.. لكنّه 
سمع رسول اهلل يقول »ال نوّرث، ما تركناه صدقة«! ومل تعّلق الزهراء عليها السالم عىل 
كالمه بأدنى تعليق، لكنّها سألتهام عن حديث آخر قاله رسول اهلل أيعرفانه ويفعالن به؟ 
قاال: نعم، فحدثتهام بحديث »...من أرىض فاطمة فقد أرضان، ومن أسخط فاطمة فقد 
ام سمعاه من رسول اهلل. وجاءت عبارة الزهراء األخرية كالسيف  أسخطني«، فشهدا بأهنَّ
النبي  لقيت  ولئن  أرضيتامن،  وما  أسخطتامن  أنَّكام  ومالئكته  اهلل  ُأشهد  »فإنِّ  الفصل: 

ألشكوّنكام إليه«! 

فاطمة  بيت  القوم عىل  الدينوري هجوم  قتيبة  بن  بن مسلم  اهلل  عبد  أبو حممد  أورد 
عليها السالم ومجعهم احلطب إلحراقها عىل من فيها، حتى يصل إىل قوله: قال عمر أليب 
بكر: انطلق بنا إىل فاطمة فإنَّا قد أغضبناها، فانطلقا مجيعًا فاستأذنا عىل فاطمة فلم تأذن 
هلام، فأتيا عليًا فكّلامه فأدخلهام عيل عليها، فلاّم قعدا عندها حّولت وجهها إىل احلائط، 
فسلام عليها فلم ترد. فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول اهلل، واهلل إّن قرابة رسول اهلل 
أينِّ  أبوك  يوم مات  ابنتي، ولوددُت  قرابتي، وإنَّك ألحب إيل من عائشة  أحّب إيل من 
متُّ وال أبقى بعده، أفرتاين أعرفك وأعرف فضلك ورشفك وأمنع حقك ومرياثك من 
رسول اهلل؟ إال أينِّ سمعت أباك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: ال نورث، ما تركناه 
»أرأيتكام إن حدثتكام حديثًا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله تعرفانه  صدقة، فقالت: 
وتفعالن به«؟ قاال: نعم، فقالت: »نشدتكام اهلل أمل تسمعا رسول اهلل يقول: رىض فاطمة 
من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحّب فاطمة ابنتي فقد أحّبني، ومن أرىض 



434

الم - الجزء الثاني
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

فاطمة فقد أرضان، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني«؟ قاال: نعم سمعناه من رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله، قالت: »فإنِّ ُأشهد اهلل ومالئكته أنَّكام أسخطتامن وما أرضيتامن، 

ولئن لقيت النبي ألشكوّنكام إليه«))). 

احتجاج الزهراء عليها ال�سالم على الن�ساء

هات املؤمنني،  كشفت الزهراء عليها السالم النقاب عن البعض ممّن يتسّمني بلقب أمَّ
ألنَّ جمّرد كوهنّن نساء رسول اهلل ال ينفعهّن ما مل يّتقني اهلل تعاىل كام تنّص اآلية الرشيفة 
)))( من سورة األحزاب، بل نجد القرآن هيدد نساء النبي أنَّ من يأيت منهّن بفاحشة مبّينة 
ُيضاعف هلا العذاب ضعفني)))، كام نجد امرأيت نبّيني من أنبياء اهلل مها نوح ولوط عليهام 
هِ شَيًْئا وَقِيَل ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِنيَ﴾))).  يُْغنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّ السالم قد خانتامها ﴿َفَلمْ 
ا مرسورة لفراق بعض نساء النبي ممّن مل حيفظن  وها هي سّيدة نساء أهل اجلنّة ترّصح بأهنَّ
هلا احلّق، ومل يرعني هلا الذّمة، ومل يعرفن هلا ُحرمة. وقد أشارت الزهراء عليها السالم 
ا ال تريد أن تفتح هلّن جمال التقّول  إشارة قد تكشف عن هوّية تلكم النساء، يف قوهلا بأهنَّ
ها. ومل ينقل لنا التاريخ أحدًا نبز أمَّ املؤمنني  عليها بعد وفاهتا، ليقلن فيها كام كّن يقلن يف أمِّ
خدية عليها السالم، اللهم إال ابنة أيب بكر التي غارت حني سمعت رسول اهلل يذكرها، 
ا )عجوز من عجائز محراء الشدقني، قد أبدلك اهللُ خريًا منها(، فغضبت  فقالت له بأهنَّ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من كالمها)4)!! 

))) اإلمامة والسياسة البن قتيبة الدينوري ): 0).
))) انظر اآلية )0)( من سورة األحزاب.

))) سورة التحريم: اآلية 0).
)4) انظر عىل سبيل املثال: مسند أمحد 6: 50)؛ االستيعاب 4: 4)8).
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قال اليعقويب: وكان بعض نساء رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أتينها يف مرضها فقلن: 
يا بنت رسول اهلل! صرّيي لنا يف حضور غسلك حظًا! قالت: »أتردن تقلن يّف كام قلتّن يف 

ي؟ ال حاجة يل يف حضوركن«. أمِّ

ودخل إليها يف مرضها نساء رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وغريهن من نساء قريش، 
فقلن: كيف أنت؟ 

»أجدن واهلل كارهة لدنياكن، مرسورة لفراقكن، ألقى اهلل ورسوله صىّل اهلل  قالت: 
عليه وآله بحرسات منكن؛ فام ُحفظ يل احلق، وال ُرعيت مني الذّمة، وال ُقبلت الوصية، 

وال ُعرفت احلرمة«))).

احتجاج الزهراء عليها ال�سالم يف م�سجد ر�سول اهلل

جتـيء بضعة رسـول اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل مسـجده، فتتوّجه إىل سـارية املسـجد 
فتخاطـب أباهـا املرسـل وتـربه أنَّـه قـد حصلـت بعـده دواٍه وأمـور عظيمة شـديدة، 
وُتعلمـه أنَّ قومـه اختّلـوا بعده. فهـل كانت الزهراء عليها السـالم تاطـب أباها وحده 
ـا أرادت أيضًا أن توصل رصختها إىل من ألقى السـمع ومل ُيسـدل  هبـذه األبيـات، أم أهنَّ

عليـه التعّصُب سـتاَره البغيض؟!

روى الكايف عن حممد بن املفضل قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: »جاءت 
فاطمة عليها السالم إىل سارية يف املسجد وهي تقول وختاطب النبي صىل اهلل عليه وآله«: 

وهنبثة))) ــاٌء  ــب أن بــعــدك  كــان  اخلطبقــد  تكثر  مل  شاهدها  كنَت  لو 

))) تاريخ اليعقويب ): 5)).
))) قال ابن األثري يف النهاية )5: 77)(: اهلنبثة واحدة اهلنابث، وهي اأُلمور الشداد املختلفة.
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وابلها األرض  فــْقــَد  فــقــدنــاَك  ــا  واختّل قوُمك فاشهدهم وال تغب)))إن

احتجاج الزهراء عليها ال�سالم على اأحد ال�سحابة

مل تتواَن الزهراء عليها السالم - مع شديد حزهنا عىل أبيها - أن ُتقيم احلّجة عىل أحد 
الصحابة حني سأهلا فيام إذا نّص رسول اهلل قبل وفاته عىل أمري املؤمنني باإلمامة؟ فسألته 
مستنكرًة: »واعجبًا! أنسيتم يوم الغدير«؟! فأقّر أنَّ ذلك حصل بالفعل، ثم أعاد سؤاله، 
ا سمعت رسول اهلل يويص بعيّل بأنَّه اإلمام واخلليفة بعده،  فأشهدت الزهراُء اهللَ تعاىل أهنَّ

وأنَّه وأبناءه األحد عرش أئّمة أبرار هادون مهديون.

عن حممود بن لبيد قال: ملا ُقبض رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله كانت فاطمة عليها 
الّسالم تأيت قبور الشهداء وتأيت قرب محزة وتبكي هناك. فلام كان يف بعض األيام أتيت قرب 
محزة فوجدهتا عليها الّسالم تبكي هناك، فأمهلتها حتى سكنت. فأتيتها وسّلمت عليها 
وقلت: يا سيدة النسوان، قد واهلل قّطعت نياط قلبي من بكائك. فقالت: »يا أبا عمرو، 
حلّق يل البكاء، فقد ُأصبت بخري اآلباء رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، واشوقاه إىل رسول 

اهلل صىّل اهلل عليه وآله«! ثم أنشأت عليها الّسالم تقول:

ــُره ِذكـ قـــّل  مــّيــت  ــًا  ــوم ي مـــات  أكثُرإذا   - واهللِ   - مات  ُمذ  أيب  وِذكــر 

قلت: يا سيديت، إينِّ سائلك عن مسألة تتلجلج يف صدري. قالت: »َسل«. قلت: هل 
نّص رسول اهلل قبل وفاته عىل عيل باإلمامة؟ قالت: »وا عجبًا! أنسيتم يوم غدير خم«؟! 
قلت: قد كان ذلك، ولكن أخربيني بام ُأشري إليك. قالت: »ُأشهد اهلل تعاىل لقد سمعته 
يقول: علٌّ خري من أخّلفه فيكم، وهو اإلمام واخلليفة بعدي، وسبطاي وتسعة من صلب 

))) الكايف 8: 76)؛ بحار األنوار )4: 95) - 96).
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احلسني أئمة أبرار. لئن اّتبعتموهم وجدمتوهم هادين مهديني، ولئن خالفتموهم ليكوّن 
االختالف فيكم إىل يوم القيامة«!- احلديث))).

بكاء الزهراء عليها ال�سالم على اأبيها �سلى اهلل عليه واآله

ا فاطمة فبكت عىل رسول اهلل حتى تأذى أهل املدينة.  قال الصادق عليه السالم: »أمَّ
ا أن تبكي بالنهار، وكانت خترج  ا أن تبكي بالليل وإمَّ فقالوا هلا: آذيتنا بكثرة بكائك، إمَّ

إىل مقابر الشهداء فتبكي«))).

وروى الشيخ الطويس بسند معترب عن ابن عباس أّنه قال: ملا حرضت رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله الوفاة بكى حتى بّلت دموعه حليته، فقيل له: يا رسول اهلل ما يبكيك؟ فقال: 
تي من بعدي، كأنِّ بفاطمة بنتي وقد ُظلمت من  »أبكي لذّريتي وما تصنع هبم رشار أمَّ

تي«.  بعدي وهي تنادي يا أبتاه فال ُيعينها أحد من أمَّ

فسـمعت ذلـك فاطمة عليها السـالم فبكـت، فقال رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله: 
»ال تبكـي يـا بنية«، فقالت: »لسـت أبكي ملـا يصنع يب مـن بعدك ولكني أبكـي لفراقك 
يـا رسـول اهلل«، فقـال هلـا: »أبـرشي يـا بنت حممـد برسعـة اللحـاق يب، فإّنـك أّول من 

يلحـق يب من أهل بيتـي«))).

وروى الشيخ الصدوق يف اخلصال بإسناده عن حممد بن سهل البحراين يرفعه إىل أيب 
»البكاؤون مخسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت حممد  عبد اهلل عليه السالم قال: 

))) كفاية األثر يف النص عىل األئمة االثني عرش عليهم الّسالم للخزاز ص 98).
))) مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب ): 04).

))) أمايل الطويس ): 88)، املجلس السادس؛ بحار األنوار )4: 56)، عن أمايل الطويس.
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صىل اهلل عليه وآله وعل بن احلسني عليه السالم؛ فأما آدم فبكى عىل اجلنة حتى صار يف 
له  قيل  وحتى  برصه  ذهب  حتى  يوسف  عىل  فبكى  يعقوب  وأما  األودية؛  أمثال  خديه 
تاهلل تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضًا أو تكون من اهلالكني؛ وأما يوسف فبكى عىل 
يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا له: إما أن تبكي الليل وتسكت بالنهار، وإما 
عىل  فبكت  فاطمة  وأما  منهام؛  واحدة  عىل  فصاحلهم  بالليل،  وتسكت  النهار  تبكي  أن 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حتى تأذى هبا أهل املدينة فقالوا هلا: قد آذيتنا بكثرة بكائك! 
فكانت خترج إىل املقابر مقابر الشهداء فتبكى حتى تقيض حاجتها ثم تنرصف؛ وأما عل 
بن احلسني عليه السالم فبكى عىل احلسني عليه السالم عرشين سنة أو أربعني سنة، ما 
يا بن رسول اهلل، إنِّ  ُوضع بني يديه طعام إال بكى حتى قال له موىل له: ُجعلت فداك 
أخاف عليك أن تكون من اهلالكني؛ قال: إنام أشكو بّثي وحزن إىل اهلل وأعلم من اهلل ما 

ال تعلمون إنِّ ما أذكر مرصع بني فاطمة إال خنقتني لذلك عربة«))).

هام الزهراء فاطمة عليهم  أورد العالمة املجليس حديثًا طوياًل يف وداع احلسنني مع أمِّ
مجيعًا سالم اهلل تعاىل، عىل لسان جاريتهم فضة، جاء فيه تفصيل حزهنا عىل أبيها وشكوى 

شيوخ املدينة من بكائها الدائم، حتى يصل إىل قوله:

فأقبل أمري املؤمنني عليه السالم حتى دخل عىل فاطمة عليها السالم وهي ال تفيق 
بنت رسول  »يا  هلا:  فقال  له،  هنيئة  رأته سكنت  فلام  العزاء،  فيها  ينفع  البكاء، وال  من 
لياًل  أباك  تبكي  إما أن  املدينة يسألون أن أسألك  إنَّ شيوخ  اهلل - صىل اهلل عليه وآله - 
وإما نارًا«. فقالت: »يا أبا احلسن ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بني أظهرهم، 
فواهلل ال أسكت لياًل وال نارًا أو أحلق بأيب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«، فقال هلا عيل 

))) اخلصال للشيخ الصدوق ): )7)/ح5)، باب اخلمسة.
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نازحًا  البقيع  بيتًا يف  بنى هلا  إنَّه  ثم  بدا لك«.  ما  يا بنت رسول اهلل  السالم: »افعل  عليه 
عن املدينة يسمى بيت األحزان، وكانت إذا أصبحت قّدمت احلسن واحلسني )عليهام 
السالم( أمامها، وخرجت إىل البقيع باكية فال تزال بني القبور باكية، فإذا جاء الليل أقبل 
أمري املؤمنني عليه السالم إليها وساقها بني يديه إىل منزهلا. ومل تزل عىل ذلك إىل أن مىض 

هلا بعد موت أبيها سبعة وعرشون يومًا، واعتّلت العلة التي توّفيت فيها - احلديث))).

أقول: مرت توًا روايات زيارة الزهراء عليها السالم لقرب عّمها احلمزة وبكائها عنده.

ملاذا بكت الزهراء عليها ال�سالم كلَّ هذا البكاء؟

أبيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بمثل هذه  الزهراء عليها السالم عىل  ملاذا بكت 
الشدة والكثرة؟! لقد بكت رحيانة املصطفى صىل اهلل عليه وآله وصّبت الدموع غزارًا 
عليه  املؤمنني  أمري  فناشدوا  املدينة  أهل  لبكائها  تأذى  حتى  وناحت،  وأّنت  أبيها  عىل 
السالم أن يكّلمها إما أن تبكي لياًل أو هنارًا، فلام كّلمها عليه السالم قالت: »يا أبا احلسن 
ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بني أظهرهم، فواهلل ال أسكت لياًل وال نارًا أو 
أحلق بأيب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«، فقال هلا أمري املؤمنني عليه السالم: »افعل يا 

بنت رسول اهلل ما بدا لك«!

يقول الشيخ حممد السند يف كتابه )الوراثة االصطفائية لفاطمة الزهراء عليها السالم(:

شهد  بعدما  عنده،  والوقوف  االنتباه  يسرتعي  السالم  عليها  منها  السلوك  )وهذا 
السلوك، وما هي غاياته  الزلل واخلطأ، فام هو األمر وراء هذا  بالطهارة من  القرآن  هلا 

ة؟ وأسبابه؟ وما الذي يؤّسسه من منهاج لألمَّ

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 74) - 79).
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فإنَّه يقال: إنَّ شخصية الرسول صىل اهلل عليه وآله بام اّتصفت به من مقام ال يمكن 
أن تشهده البرشية من بعده، كام مل تشهده من قبله، فمن َثّم عّظم مصاب فقده - كام ورد 
يف روايات أهل البيت عليهم السالم يف بيان هذه احلقيقة - أنَّ اخلالئق مل ]ولن[ ُيصابوا 
ة بفقد  بمثل مصاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أي بمثل اخلسارة التي ُمنيت هبا األمَّ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

أي  وآله،  عليه  اهلل  صىل  مقامه  عظم  ويعّرف  ]إىل[  يرشد  مصابه  عظم  فاستشعار 
أنَّ  كام  والنبّوة؛  والنبي  والرسالة  الرسول  بموقعية  وسديدة  صحيحة  معرفة  يكّون  أنَّه 
العكس - أي قّلة البكاء واجلزع - يفيض وُينبىء عن انحطاط املعرفة بمقام النبي صىل 
اهلل عليه وآله... فإنَّه كلام اشتّد التعّلق واملحّبة اشتّد االّتباع والتسليم واالنقياد له؛ وعىل 
الكامل  االنقياد  ويمتنع  االّتباع  يستعيص  فإنَّه  املحّبة  وضعفت  التعّلق  قّل  إذا  العكس 
والتسليم له صىل اهلل عليه وآله، فإنَّ املحّبة هي الرصاط األطوع للطاعة واالّتباع... فإنَّ 
ة ولألجيال الالحقة عىل تأكيد التعّلق  ما فعلته عليها السالم تربية للجيل األّول من األمَّ
برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ومل يقم هبذه السنّة غرُيها، وما سنّته هو ما أّكد عليه القرآن 
ة وصالحها وسدادها ]هو[ بتوثيق حمّبتها لرسول اهلل صىل  الكريم، فإنَّ فالح هذه األمَّ
ة لنبّيها  اهلل عليه وآله، فإنَّ املحّب ملن أحّب مطيع، وكلام فرتت وضعفت حمّبة هذه األمَّ

كلام ابتعدت عن التأيّس برسوهلا.

وهذا الذي هنجته عليها السالم كان يف قبال شعار آخر ُرفع يوم السقيفة ينادي بمقولة 
)من كان يعبد حمّمدًا فإّن حممدًا قد مات(، فإنَّ مقصود رافعي هذا الشعار هو اإلنكار 
عىل شّدة تعّلق الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وأنَّ هذا الوالء ِمن الناس يصفه 
أنَّ  التاريخ  فلم حيّدثنا  للنبي صىل اهلل عليه وآله، وإالّ  بأنَّه عبادة  الشعار  أصحاُب هذا 
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أحدًا من املسلمني كان قد صىّل أو صام لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أو قال بُألوهّيته؛ 
م يعلون  ومرادهم من جعل موت النبي صىل اهلل عليه وآله غاية ]وهناية[ لعبادته هو أهنَّ
وفاته صىل اهلل عليه وآله هناية هلذا الوالء وهلذه الدرجة من التعّلق والذوبان والطاعة(. 

ثم ذكر الشيخ السند أمثلة من هنج أصحاب الشعار املذكور يف حياة النبي صىل اهلل 
رسول  عن  التحديث  وكمنعهم  ليهجر(،  الرجل  )إنَّ  كقوهلم  وفاته،  وبعد  وآله  عليه 
فليمُحه؛ وكمنع عمر  النبي(  أحاديث  )أي من  منه  كان عنده يشء  اهلل، وكقوهلم: من 
بن اخلطاب بعض الصحابة من السفر خارج املدينة لئاّل حيّدثوا عن رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وآله))).

فاطمة عليها ال�سالم داعية احلق والعاملة باحلّق 

ا داعية احلق والعاملة باحلّق، والثابتة  )فاطمة الطاهرة عليها السالم ُأسوة العدل، ألهنَّ
النظم  ثبات  أساس  العدل  القول، ألنَّ  العادلة يف  السالم هي  عليها  فاطمة  احلّق.  عىل 
ا عليها السالم العادلة يف الفعل والعمل،  ة، كام إهنَّ االجتامعي، والضامن األكيد لبقاء األمَّ
ا ساوت بينها وبني خادمتها فضة فقاسمتها عمل البيت سواء. فاطمة عليها السالم  ألهنَّ
ثمنًا لصمودها يف  الغالية  دفعت حياهتا  للظلم حتى  فقد تصّدت  العدل واحلق،  داعية 
أرادت  عليها.  يصيل  وال  جنازهتا  الظاملني  أحد  يشهد  ال  أن  وأوصت  الباطل،  مقارعة 
فاطمة عليها السالم أن ال ُتستغّل جنازهتا من ِقبل أحد الظاملني يف تثبيت دعائم حكمه 
الظامل. كام إهنا عليها السالم استخدمت مسألة )فدك( يف مهامجة الظاملني وفضح خططهم 

وكشف زيفهم، ودعت الناس - يف املقابل - إىل نرصة احلق واتباع العدل())).
))) انظر: الوراثة االصطفائية لفاطمة الزهراء عليها السالم للشيخ حممد السند: ص)7) - 77).

))) فاطمة برترين بانوي إسالم، الدكتور عيل قائمي )بالفارسية(: ص)9.
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اأ�ساليب النهي عن املنكر يف �سرية الزهراء عليها ال�سالم 

1- االستدالل باآليات القرآنّية: 

استدّلت أّم أبيها عليها السالم بقوله تعاىل ﴿وَوَِرثَ سَُليْمَانُ دَاوُودَ﴾))) وبقوله تعاىل 
أباها  أّن األنبياء يرثون ويورثون، وأّن  لبيان حقيقة  يَعُْقوبَ﴾)))  َآِل  وَيَِرثُ مِنْ  ﴿يَِرُثنِي 
رسول اهلل ليس بدعًا من الرسل، ثم اختتمت استدالهلا بتساؤل عن األمر الذي يمنع 
هؤالء عن اإلذعان حلُكم القرآن، أهو عدم تدّبرهم يف آيات القرآن، أم أّن قلوهبم خمتومة 

ومقفلة: ﴿َأَفلَ يََتدَبَّرُونَ الُْقرَْآنَ َأمْ عََلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلهَا﴾)))؟

2- االستدالالت العقلّية: 

قال:  يرثك؟«،  »َمن  بقوهلا:  بكر  أبا  السالم خاطبت  الزهراء عليها  أّن  أمثلتها  ومن 
)أهيل وولدي( فتساءلت: »فام يل ال أرث أيب؟« 

3- السكوت واالعتزال: 

خاطب  حيث  الكريم  القرآن  عنه  حيكيها  التي  السالم  عليه  إبراهيم  بمقولة  عماًل 
الّسالم  الصادق عليه  اإلمام  رواية عن  َتْدُعوَن﴾)4)، ونجد يف  َوَما  قومه: ﴿َوَأْعَتِزُلُكْم 
أنه قال ألحد أصحابه: »ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون، وما يدخل 
علينا به األذى، أن تأتوه فتؤّنبوه وتعذلوه وتقولوا له قوالً بليغًا«؟! قلت: ُجعلت فداك، 

إذًا ال يقبلون منّا، قال: »اهجروهم واجتنبوا جمالستهم«)5).
))) سورة النمل:اآلية 6).

))) سورة مريم:اآلية 6.
))) سورة حممد:اآلية 4).
)4) سورة مريم:اآلية 48.

)5) الكايف 8: )6) /ح 69).
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كّل  يف  عليك  اهللَ  ألدعوّن  واهلل  أبدًا،  ُأكّلمك  ال  »واهلل  بكر:  أليب  الزهراء  قالت 
ألقى  ُأكّلمكام من رأيس حتى  مّلا جاءآ يسرتضياهنا: »واهلل ال  للرجلني  صالة«؛ وقالت 
ريب فأشكوّنكام إليه بام صنعتام يب وارتكبتام مني«؛ وأوصت أمري املؤمنني عليه السالم بأن 
يدفنها رّسًا وال يدع أحدًا من ظامليها يشرتك يف تشييعها وال يف الصالة عليها، فقالت له 
»أوصيك أن ال يشهد أحد جنازيت من هؤالء اّلذين ظلموين وأخذوا حّقي فإهّنم عدّوي 
وعدّو رسول اهلل، وال ترتك أن يصيّل عيّل أحد منهم وال من أتباعهم وادفنّي يف  الليل إذا 

هدأت العيون ونامت األبصار«.

4- التوبيخ واإلنذار: 

»أهيًا بني قيلة َأُأهضم تراث أيب؟  فقد قالت الزهراء عليها السالم موّبخًة األنصار: 
وأنتم  اخلربة،  وتشملكم  الدعوة،  تلبسكم  وجممع  ومنتدى  ومسمع،  مني  بمرأى  وأنتم 
ذوو العدد والعدة، واألداة والقوة، وعندكم السالح واجلنة، توافيكم الدعوة فال جتيبون، 

وتأتيكم الرصخة فال تغيثون؟!« 

بعد  ونكصتم  اإلعالن؟  بعد  وأرسرتم  البيان؟  بعد  حرتم  »أنَّى  بقوهلا:  ووّبختهم 
اإلقدام؟ وأرشكتم بعد اإليامن؟ بؤسًا لقوم نكثوا أيامنم من بعد عهدهم، ومّهوا بإخراج 

الرسول، وهم بدؤوكم أول مرة، أختشونم فاهلل أحّق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني«. 

ُمنقلب  أّي  َظلموا  الذين  وسيعلم  تفعلون،  ما  اهلل  »فبعني  بقوهلا:  أنذرهتم  ا  إهنَّ ثّم 
إّنا  وانتظروا  عاملون  إّنا  فاعملوا  شديد،  عذاٍب  يَدي  بني  لكم  نذيٍر  ابنُة  وأنا  ينقلبون، 

منتظرون«.
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الدرو�ض امل�ستخل�سة من مقاومة الزهراء عليها ال�سالم للباطل:

أمــر اهلل تعــاىل املؤمنــني يف كتابــه الكريــم باألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، 
ــوْنَ  ــرُوفِ ويَنْهَ ــرُونَ بِالْمَعْ ــِر ويَْأمُ ــى الَْخيْ ــونَ إَِل ــٌة يَدْعُ ــال ﴿ولَْتُكــنْ مِنُْكــمْ ُأمَّ فق

ــِن الْمُنَْكــِر﴾))). عَ

وجاء عن أمري املؤمنني عليه الّسالم: »َمن ترك إنكار املنكر بقلبه ولسانه فهو ميت بني 
األحياء«؛ وقول الصادق عليه الّسالم يف خرب عبد األعىل موىل آل سام:

وروي أنَّ رجاًل من املسلمني جلس يبكي وهو يقول: أنا عجزت عن نفيس وُكّلفت 
أهيل! فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »حسُبك أن تأمرهم بام تأمر به نفسك، وتنهاهم 

عاّم تنهى عنه نفسك«.

الّسالم:  عليه  قال  أهلنا؟  نقي  كيف  الّسالم:  عليه  الصادق  عن  بصري  أيب  خرب  ويف 
»تأمرونم وتنهونم«.

ويف خربه اآلخر عنه عليه الّسالم أيضًا: قلت: كيف أقيهم؟ قال: »تأمرهم بام أمر اهلل، 
وتنهاهم عام ناهم اهلل، فإن أطاعوك فقد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك«.

))) سورة آل عمران:اآلية 04).



 الف�صل 
الرابع والع�صرون

درجات الزهراء عليها ال�سالم 
ومنزلتها
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درجات الزهراء عليها ال�سالم ومنزلتها

قال اخلطيب الكجوري )ره( يف كتابه اخلصائص الفاطمية:

سبحانك اللهّم يا فاطر الساموات العىل، وفالق احلّب والنوى، أنت الذي فطرَت اساًم 
املظهر  بنورك، حتى يكون هو  نورك، فوهبت اسمك  نورًا من  من اسمك، واشتققَت 
لظهورك،... وناديَت يف املأل األعىل: أنا الفاطر وهي فاطمة، وبنورها ظهر الوجود من 
إلَه غرُيك،  نوُرك، وظهوُرها ظهوُرك، وال  الفاحتة إىل اخلامتة، فاسُمها اسُمك، ونوُرها 
الكدورات  فطمَتها عن  فطرهَتا  فلاّم  ظِّل كاملك، وكّل وجود ظّل وجودك.  وكّل كامل 
البرشية، واختصصتها باخلصائص الفاطمية، وهّذبتها مفطومًة عن الرعونات العنرصية، 
سواها  ما  عجز  بحيث  املرضّية،  اخلصائل  من  جمموعًة  النقائص،  مجيع  عن  ونّزهتها 
ب ــ)النورّية  األفالك:  األمالك يف  فدعاها  معرفتها،  ُكنه  الناس عن  وُفطم  إداركها،  عن 
الساموّية( وب ــ)فاطمة املنصورة( بعد ما أظهرَت نورها زاهرًا، وصّورهتا بأحسن صورة، 
تعاىل جالُلك وتألأل مجالك، وجتّليت هبا يف سبحات اجلربوت، وحتّليتها بصفاتك يف 
امللكوت، فسبحان من جتىّل هلا فأرشقت وطالعها فتألألت، وألقى يف هويتها  سرتات 
مثاله فأظهر عنها أفعاله، فال تزال تتقّلب بني يَدي اجلالل واجلامل، ومل تزل تتنّزل من 
مبدأ الكامل إىل منتهى الكامل. فكّفلها العقَل األّول، وزّكاها بالعلم والعمل، واحتضنها 
يف كالءته، واختّصها بكفالته، ورّبتها يد الرمحة، وغذهتا ثدي العصمة، وأوحى إليها ما 
أوحى إليه، وآتاها ما أويت من ُقربه لديه - فُأشهد اهلل أهّنا حبيبة احلّق وربيبة الرّب، وأّن 
لفة - يفتخر هبذه األُبّوة،  حمّمدًا )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أباها - مع النبّوة وعظيم الزُّ
وُيباهي بأّن هذه الثمرة من تلك الشجرة، كام أّن الواحد من العرشة، وأّن علّيًا بعلها عال 

اسُمه هبا، وهو يقول يف وحدته معها:
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ــــريس ــي))) وبـــنـــُت حمــّمــد ســكــنــي وُع ــم ــوط حلــُمــهــا بــدمــي وحل ــن َم

فِي السَّمَاءِ﴾)))، املغروسة يف احلرم من  ثَابِتٌ وََفرْعُهَا  َطيِّبَةٍ َأصُْلهَا  فياهلل من ﴿شَجَرَةٍ 
كرم، فشمخت أغصاهُنا، وسمت أفناهُنا، واخرّضت أوراقها، وأينعت ثامرها، فأظّلت 
الورى، وأحاطت بام يف الثرى. فياهلل من أصل زكّي وفرع سمي، نمى ﴿َكمََثِل حَبَّةٍ 
ويف  الوحدة،  نقطة  البداية  يف  وهي  حَبَّةٍ﴾))).  مَِئُة  سُنْبَُلةٍ  ُكلِّ  فِي  سَنَابَِل  سَبْعَ  َأنْبََتتْ 
رهّبا  الكتاب، وعّلمها  أمُّ  املعارف واحلكم - ألهّنا  منها  الكثرة، فصدرت  النهاية كوثر 
اجلنّة  وإهنّا  َأعْيٍُن﴾)4)،  ُقرَّةِ  مِنْ  َلهُمْ  ُأخْفِيَ  مَا  نَْفسٌ  تَعَْلمُ  ﴿َفلَ  تعلم،  مل  ما  العلوم  من 
التي ﴿ُتؤْتِي ُأُكَلهَا ُكلَّ حِنيٍ﴾)5)، والنحلة التي اّتذت هلا ﴿بُيُوًتا وَمِنَ الشَّجَِر وَمِمَّا 
فهي  ُترَْفعَ﴾)7)،  َأنْ  هُ  اللَّ َأذِنَ  بُيُوتٍ  ﴿فِي  وجعلها  نفُعها،  الورى  فعّم  يَعِْرشُونَ﴾)6)، 
النعمة التاّمة، والرمحة العاّمة، وَعيبة املعرفة،ووعاء املشّية، أخت النبّوة، وعصمة املرّوة، 
السبع،  الساموات  نور  الوالية،  وزميل  اهلداية،  دليل  املجلّوة،  واملرأة  املتلّوة،  الصحيفة 
والروضة  الغزيرة،  والعني  الظليلة،  والسامء  اجلليلة،  الكريمة  التسعة،  الفواطم  وزين 
املطرية، واألمانة املعروضة، واملوّدة املفروضة، والساعة املستجابة، والبضاعة املرجّوة، 
والطاهرة املطّهرة، واملمتَحنة الصابرة، والليلة املباركة، والقدر التي خري من ألف شهر، 
وُغّرة  الفخار،  صدف  اخلطاب،  وَفصل  الكتاب،  أّم  الرضوان،  ووسيلة  اإليامن،  باب 

))) يف املصدر )وإن فاطمة(، وقد صّححناه من باقي املصادر.
))) سورة إبراهيم: مقطع من اآلية 4).

))) سورة البقرة: اآلية )6).
)4) سورة السجدة: اآلية 7).
)5) سورة إبراهيم: اآلية 5).
)6) سورة النحل: اآلية 68.

)7) سورة النور:اآلية 6).
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واملصباح  اخللد،  وتّفاحة  القدس،  حضرية  يف  احلمراء  القّبة  صاحب  النهار،  شمس 
املنري يف مشكاة الوجود، والزجاجة املضيئة يف عاملي الغيب والشهود، وليدة اإلسالم، 
األب،  والرشيفة من   ، األمِّ الرّب، ورشف  وقدوة  القلب،  قرار  اآلثام،  واملعصومة من 
عن  تشّذ  ولن  املرتىض،  وزوجة  املصطفى،  بضعة  البتول،  واحلَصان  الرسول،  خاّصة 
احلياة،  حُلمته ألهّنا شجنته ومهجته وروحه وحقيقته ونفسه وكريمته، عني  اهلل  رسول 
وإحدى  الكساء،  أصحاب  خامسة  العصاة،  وشفيعة  اهلداة،  وذريعة  النجاة،  وسفينة 
تقبل،  منه  العمل، واألعامل  ها خري  بِرُّ التي  والقمر،  الشمس  الزهراء بني  الُكرَب، زهرة 
َأَمة اهلل الزكّية، وآنية اهلل النقّية، ونفس اهلل القائمة يف حقيقة العلوّية، أّم القرى اإلمكانّية، 
والرجال  املهدّية،  األئّمة  من  الدرّية  الكواكب  اإلنسانّية، سامء  قوى  القاهرة يف  والقّوة 
واحلجازّية  املدنّية،  املّكّية  اإلمامّية،  الفرقة  ورجاء  عرشّية،  اإلثني  الشيعة  ثامل  اإلهلّية، 
الّتهامّية، واهلاشمّية القرشّية، قّرة العني، وإحدى املخّلفتني، أمُّ الِسبطني، وأكرب ُحجج 
اهلل  وسرت  الوثقى،  والعروة  التقوى،  وكلمة  املنتهى،  ِسدرة  رحيانة  اخلافقني،  عىل  اهلل 
املرخى، والسّيدة العظمى، ومريم الكربى، والصالة الوسطى، واإلنسّية احلوراء، التي 
بمعرفتها دارت القروُن األُوىل. وكيف ُأحيص ثناؤها، وإّن فضائلها ال حُتىص، وفواضلها 
ال ُتقىض!! البتول العذراء، واحلّرة البيضاء، أمُّ أبيها وسّيدة شيعتها وبنيها، مِلكة األنبياء، 

الصّديقة فاطمة الزهراء.

]و[ نِعم ما قيل:

ــا ــه األُفـــــِقخــــجــــًا مـــــن نــــــور هبــجــت يف  الــشــمــس  ــوارى  ــ ــت ــ ت

ــــــــن شــامئــلــهــا ـــ ـــ ــورقوحـــــــــــيــاًء مـــ ــ الـ يف  الـــغـــصـــن  ــى  ــّط ــغ ــت ي
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انتهى كالم اخلطيب الكجوري))). 

وقال السيد جعفر مرتىض العاميل يف احلديث عن مقام الزهراء فاطمة عليها السالم: 

روى أبو بصري عن أيب عبد اهلل عليه السالم: أنَّه قال: ».. ولقد كانت مفروضة الطاعة 
عىل مجيع من خلق اهلل تعاىل، من اجلن واإلنس، والطري، والوحوش، واألنبياء واملالئكة«.

وعن أيب جعفر الثاين عليه السالم: »إنَّ اهلل مل يزل متفّردًا بوحدانيته، ثم خلق حممدًا 
األشياء  مجيع  خلق  ثم  دهر،  ألف  فمكثوا  أمجعني[  عليهم  اهلل  ]سالم  وفاطمة  وعليًا 

فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، الخ«..

»لوال أنَّ اهلل تعاىل خلق أمري املؤمنني عليه السالم مل  وعن أيب عبد اهلل عليه السالم: 
يكن لفاطمة كفؤ عىل وجه األرض آدم فمن دونه«.

وهناك روايات تضّمنت بيان كوهنا هي ورسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعيل واحلسنان 
عليهم السالم قد خلقوا قبل اخللق، وأنَّه لوالهم مل خيلق اهلل اجلنة وال النار، وال العرش 
وال الكريس، وال السامء وال األرض، وال املالئكة، وال اإلنس وال اجلن. وثمة أحاديث 

ُأخرى بمضامني خمتلفة تبني بعض فضلهم وكرامتهم صلوات اهلل وسالمه عليهم.

وعن النبي صىل اهلل عليه وآله يف حديث: »عىل ساق العرش مكتوب: ال إله إالَّ اهلل، 
حممد رسول اهلل، وعلٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني خري خلق اهلل«.

ثم هناك حديث الكساء الذي تضمن: »أنَّه لوال فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها مل خيلق 
اهلل سامًء مبنية وال أرضًا مدحية وال.. وال..« وإلخ.. وللحديث مصادر كثرية مجعت يف 

كتاب آية التطهري.

))) اخلصائص الفاطمية ): 7) - ))، الديباجة.
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وأعتقد أنَّ يف هذه األحاديث الرشيفة دالالت وافية بمقامها الرشيف صلوات اهلل 
وسالمه عليها وعىل األئمة الطاهرين.

األنبياء.  عىل  حتى  مفروضة  طاعتها  أنَّ  تضّمنت  ا  أهنَّ األخبار:  هذه  يف  واخلالصة 
وتضّمنت أيضًا: أنَّ طاعتها مفروضة عىل مجيع األشياء.

، فليس جلميع األنبياء منزلتها، وال مقامها.  وتضّمنت كذلك: أنَّ ال كفؤ هلا سوى عيلٍّ
حتى نوح، وحتى إبراهيم اخلليل شيخ األنبياء وأفضل الرسل بعد نبينا حممد صىل اهلل 

عليه وآله. فمقامها أعظم، وأسمى(؛ انتهى كالم السيد جعفر مرتىض))).

وقال الشيخ السند يف )مقامات فاطمة الزهراء( حتت عنوان )فاطمة عليها السالم 
فوق مقام األبرار(: 

عَيْنًا   * َكاُفورًا  مِزَاجُهَا  َكانَ  َكْأٍس  مِنْ  يَشْرَبُونَ  بْرَارَ  اْلَ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال 
شَرُّهُ  َكانَ  يَوْمًا  وَيََخاُفونَ  بِالنَّْذِر  يُوُفونَ   * تَْفِجريًا  يَُفجِّرُونَهَا  هِ  اللَّ عِبَادُ  بِهَا  يَشْرَبُ 
لِوَجْهِ  ُنْطعِمُُكمْ  إِنَّمَا   * وََأسِريًا  وَيَتِيمًا  مِسْكِينًا  حُبِّهِ  عََلى  عَامَ  الطَّ وَيُْطعِمُونَ   * مُسَْتطِريًا 
هِ َل ُنِريدُ مِنُْكمْ جَزَاءً وََل شُُكورًا﴾))) وصٌف حلال األبرار الذين نعموا برضوان  اللَّ
اهلل تعاىل وكرامته وبيان ملقامهم، وأظهر مصاديق هذا املقام الكريم أهّنم يرشبون كأسًا 

صفته ممزوج بكافور.

ثم تنتقل اآلية إىل وصف هذه العني التي هي رشاب املقربني، وهي عني يتوىل أمرها 
عباد اهلل إذ يفّجروهنا تفجريًا، فمن هم هؤالء الذين يتولون تفجري هذه العني وأمرها، 

ومن َثّم يسقون منها األبرار؟
))) خمترص مفيد للسيد جعفر مرتىض العاميل ): 4)) - 5)).

))) سورة اإلنسان: اآليات 5 - 9.
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إنَّ اآلية تكّفلت ببيان هؤالء املتولني ألمر هذه العني وهم عباد اهلل الذين صفاهتم:

) - يوفون بالنذر.

) - خيافون يوم القيامة الذي يكون رّشه مستطريًا مهوالً.

يرجون من غريه  تعاىل عطاًء خالصًا ال  واليتيم واألسري هلل  املسكني  ُيطعمون   -  (
جزاًء وال شكورًا.

فَمن هؤالء إذن؟

فقد  السالم(.  )عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيلٍّ  يف  نزلت  ا  أهنَّ الفريقان  اّتفق 
ا نزلت يف عيلٍّ وفاطمة  أورد احلاكم احلسكاين يف شواهد التنزيل بأربع وعرشين طريقًا أهنَّ
إن  نذروا  السالم(  )عليهم  أهّنم  القصة  وخالصة  السالم(؛  )عليهم  واحلسني  واحلسن 
اليوم  يف  فجاءهم  بنذرهم،  وفوا  عوفيا  فلاّم  ثالثًا،  تعاىل  هلل  يصوموا  أن  احلسنان  عويف 
األول مسكني فأعطوه طعامهم، وسأهلم يف اليوم الثاين يتيم فأعطوه طعامهم، ووقف 
فثبتت  اآليات،  هذه  هبم  اهلل  فأنزل  طاوين،  ثالثًا  فباتوا  طعامهم،  فأعطوه  أسري  بباهبم 

صفة عباد اهلل الذين يفجرون هذه العني هلم )عليهم السالم(.

رشاهبم  ليمتزج  األبرار  عىل  منها  ويفيضون  الكافور  عني  يفجرون  الذين  هم  فإذن 
ا واسطة فيض عىل األبرار وهلم القيمومة التامة عىل ذلك، وهذا  بقليل من العني، أي أهنَّ
بْرَاِر  يطابق قيمومتهم عىل األبرار وأهّنم املقّربون يف قوله تعاىل: ﴿َكلَّ إِنَّ كَِتابَ اْلَ

يُّونَ * كَِتابٌ مَرُْقومٌ * يَشْهَدُهُ الْمَُقرَّبُونَ﴾))). يِّنيَ * وَمَا َأدْرَاَك مَا عِلِّ َلفِي عِلِّ

األبرار  عىل  املقربني  قيمومة  عىل  دليل  املقربني  قبل  من  األبرار  كتاب  فشهادة 

))) سورة املطففني: اآليات 8) - )).
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ورد  ولذلك  أعامهلم،  أي  األبرار  كتاب  الشهداء عىل  فاملقربون هم  عليهم،  وشهادهتم 
يف الزيارة اجلامعة الكبرية )أنتم الرصاط األقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء..( 
ويف موضع آخر من الزيارة )شهداء عىل خلقه وأعالمًا لعباده( هذه هي شهادة املقربني 
وهيمنتهم عىل األبرار، واملقّربون هؤالء هم السابقون الذين وصفتهم اآلية بقوله تعاىل 
﴿وَالسَّابُِقونَ السَّابُِقونَ * ُأوَلئِكَ الْمَُقرَّبُونَ﴾))) مع أنَّ سورة الدهر مل تزل يف سياقات 
يَوْمًا َكانَ شَرُّهُ  وصف املقربني وهم الذين يوفون بالنذر ﴿يُوُفونَ بِالنَّْذِر وَيََخاُفونَ 
هِ  عَامَ عََلى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وََأسِريًا * إِنَّمَا ُنْطعِمُُكمْ لِوَجْهِ اللَّ مُسَْتطِريًا * وَيُْطعِمُونَ الطَّ
هُ  َل ُنِريدُ مِنُْكمْ جَزَاءً وََل شُُكورًا * إِنَّا نََخافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا َقمَْطِريرًا * َفوََقاهُمُ اللَّ
اهُمْ نَْضرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنًَّة وَحَِريرًا * مُتَّكِئِنيَ فِيهَا  شَرَّ َذلِكَ الْيَوِْم وََلقَّ
ُقُطوُفهَا  فِيهَا شَمْسًا وََل َزمْهَِريرًا * وَدَانِيًَة عََليِْهمْ ظِلَُلهَا وَُذلَِّلتْ  يَرَوْنَ  رَائِكِ َل  اْلَ عََلى 
ةٍ  فِضَّ مِنْ  َقوَاِريرَ   * َقوَاِريرَ  َكانَتْ  وََأْكوَاٍب  ةٍ  فِضَّ مِنْ  بَِآنِيَةٍ  عََليِْهمْ  وَيَُطافُ   * تَْذلِيلً 
ُتسَمَّى  فِيهَا  عَيْنًا   * َزنْجَِبيلً  مِزَاجُهَا  َكانَ  َكْأسًا  فِيهَا  وَيُسَْقوْنَ   * تَْقدِيرًا  َقدَّرُوهَا 
عن  مقامهم  وارتفاع  اهلل  لعباد  الوصف  هذا  ويطابق  املقربني،  حال  هذا  سَْلسَِبيلً﴾))) 
يِّنيَ * وَمَا  بْرَاِر َلفِي عِلِّ األبرار ما يف سورة املطففني من قوله تعاىل ﴿َكلَّ إِنَّ كَِتابَ اْلَ
بْرَارَ َلفِي نَعِيٍم * عََلى  يُّونَ * كَِتابٌ مَرُْقومٌ * يَشْهَدُهُ الْمَُقرَّبُونَ * إِنَّ اْلَ َأدْرَاَك مَا عِلِّ
رَائِكِ يَنُْظرُونَ * تَعِْرفُ فِي وُجُوهِِهمْ نَْضرَةَ النَّعِيِم * يُسَْقوْنَ مِنْ رَحِيٍق مَْخُتومٍ *  اْلَ
خَِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي َذلِكَ َفْليََتنَاَفِس الْمَُتنَافِسُونَ * وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيٍم * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا 
الْمَُقرَّبُونَ﴾))) فهذه اآليات تشري أيضًا إىل أنَّ املقربني واسطة فيض لألبرار، وهم الذين 

))) سورة الواقعة: اآلية 0).
))) سورة االنسان: اآليات 7 - 8).

))) سورة املطففني: اآليات 8) - 8).
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أعامل  م وسطاء فيض فهم يشهدون  التسنيم، وألهنَّ األبرار بيشء من  يمزجون رشاب 
األبرار، وهذا يتطابق مع ما تقدم من أنَّ املطهرين يف هذا الرشع املقدس، املعصومون 
أعامل  ومنها  غائبة،  كل  فيه  يستطر  الذي  املكنون  املحفوظ  اللوح  يف  الكتاب  يمسون 
يفجروهنا  عني  من  األبرار  يسقون  الذين  اهلل  عباد  وهم  املقّرب،  هو  فاملطهر  العباد، 
تفجريًا، وهذه العني هي عني الكافور، وهي عني فوق مقام األبرار، والسلسبيل الذي 
هو مصدر املقربني والعني التي يسقون منها هي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إذ هو القّيم 

عىل املقربني الذين هم أهل البيت )عليهم السالم( وهو مصدرهم.

مصدر  هم  واملقربون  بالكافور،  ممزوجة  كأسًا  ُيسقون  األبرار  أن  إذنَّ  فتلخص 
األبرار، والسلسبيل مصدر املقربني التي يسقون وُيسقْوَن منها، عىل أنَّ السقاية من العني 
وتفجريها، تعني أنَّ املقّربني هم واسطة إفاضة عىل األبرار، الذين يفيضون بالنور والعلم 
واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيل  وهم  املقّربون  وهؤالء  األبرار،  عىل  واهلداية  واحلكمة 
)عليهم السالم( ُيفاض عليهم من عني السلسبيل بواسطة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
فعلومهم وراثة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كام يف الروايات الواردة عنهم، مما يعني 
من  تصدر  قيمومتهم  إذ  اخللق  عىل  املهيمنة  والقيمومة  احلجية  مقام  يف  هم  املقربني  أنَّ 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الذي ينص عىل حجيتهم وإمامتهم بأمر اهلل تعاىل.

وبذلك يّتضح مقام فاطمة عليها السالم وكوهنا إحدى وسائط اإلفاضة عىل اخللق 
أهّنا شاهدة هلل عىل  النابعة من مصدر إهلي يمثله رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وظهر 
اخللق، وأهّنا هادية هلم، وأهّنا من الراسخني يف العلم الذين يمّسون الكتاب املكنون يف 
ا ممّن ُيعرض عليها  اللوح املحفوظ، فهي من الذين أوتوا العلم وُأثبت يف صدورهم، وأهنَّ
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أعامل العباد؛ انتهى كالم الشيخ السند))).

النبي صىل اهلل عليه وآله بعيلٍّ وفاطمة  وقال الشيخ السند يف موضع آخر: )فمباهلة 
صدق  عىل  احلجة  هم  الذين  هبؤالء  النصارى  عىل  احتجاجه  يعني  واحلسني  واحلسن 
دعوة النبي وبعثته. كام أّن املباهلة تعني بحسب ماهيتها أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله جعل 
هؤالء املتباهل هبم رشكاء يف دعوته، مما يعني أنَّ مسؤولية الدعوة تقع عىل عاتقهم كذلك 
بحجيتهم ومقامهم، مشرية إىل وجود تعاضد وتقاسم بينهم وبني النبي صىل اهلل عليه وآله 
كام يفيد ذلك حديث املنزلة الذي رواه الفريقان عن سعد بن أيب وقاص، أنَّ النبي )صىل 
: »أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إالَّ أّنه ال نبي بعدي«، فمنزلته  اهلل عليه وآله( قال لعيلٍّ
عليه السالم بمنزلة هارون وصٌف حلجيته ومشاركته يف دعوته كام شارك هارون موسى يف 
دعوته، فهذه املقاسمة واملشاركة يف املنزلة دليل حجيته عليه السالم، كام أنَّ مشاركة عيلٍّ 
وفاطمة واحلسن واحلسني )عليهم السالم( يف املباهلة مع النبي صىل اهلل عليه وآله دليل 
حجيتهم ومشاركتهم معه )عليهم السالم( يف تبليغ صدق بعثته صىل اهلل عليه وآله، هذا ما 

تبينه آية املباهلة من مقام فاطمة عليها السالم وحجيتها كذلك.

فهذه مقامات يمكن متابعتها يف اصطالحات القرآن تفرّس مقام الزهراء عليها السالم 
ا بنص القرآن حجة من حجج اهلل تعاىل يف مصاف األنبياء والرسل. وما روي عن أيب  وأهنَّ
جعفر عليه السالم يف حجية فاطمة عليها السالم قوله: »ولقد كانت فاطمة عليها السالم 
واألنبياء  والوحش،  والطري  واإلنس  اجلن  من  اهلل  خلق  من  مجيع  عىل  الطاعة  مفروضة 
السالم  عليها  فاطمة  تعاىل  اهلل  بنصب  هو  املباهلة  آية  مؤدى  أنَّ  فتحّصل  واملالئكة«. 
حّجة عىل حقانية اإلسالم ونبّوة نبّيه ورشيعته، الحتجاجه تعاىل هبا عىل النصارى وأهل 

))) مقامات فاطمة الزهراء يف الكتاب والسنة للشيخ حممد السند: ص 74 - 78.
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الكتاب، فلم حيرص تعاىل احلّجية عىل الدين بالنبي صىل اهلل عليه وآله، بل جعل اخلمسة 
كلهم حّجة عىل دينه، ومقتىض هذا االحتجاج منه تعاىل أنَّ متابعة عيلٍّ وفاطمة واحلسنني 
)عليهم السالم( للنبي صىل اهلل عليه وآله وتصديقهم به هو بنفسه دليل عىل صدق النبي 
هِ شَِهيدًا بَيْنِي وَبَيْنَُكمْ وَمَنْ  صىل اهلل عليه وآله ورسالته، نظري قوله تعاىل ﴿َكَفى بِاللَّ
صدق  دلياًل عىل  الكتاب  علم  عنده  َمن  حيث جعل شهادة  الْكَِتاِب﴾)))،  عِْلمُ  عِنْدَهُ 
النبي صىل اهلل عليه وآله من سنخ شهادة معجزة القرآن التي هي شهادة اهلل لنبّيه واآلية 
، حيث مل يسلم من أهل الكتاب يف مكة أحد،  من سورة الرعد املكية نزوالً النازلة يف عيلٍّ
رشيعة  يف  للمطهرين  شامل  الكتاب  علم  عنده  من  أنَّ  الفطن  اللبيب  عىل  خيفى  ال  بل 
م هم الذين يمّسون الكتاب املكنون كام أشارت  اإلسالم وهم أصحاب آية التطهري، ألهنَّ
شَِهيدًا﴾  هِ  بِاللَّ ﴿وََكَفى  تعاىل  قوله  أنَّ  ُيعلم  فمنه  مفصاًل،  وتقدم  الواقعة  سورة  إليه 
مفادها هو مفاد آية املباهلة يف كوهنا حجة عىل بعثة الرسول صىل اهلل عليه وآله، وهذا 
املعنى هو الذي يشري إليه ما رواه الواقدي أنَّ عليًا عليه السالم كان من معجزات النبي 

صىل اهلل عليه وآله كالعصا ملوسى وإحياء املوتى لعيسى.

هات  أمَّ بدعوة زوجاته  نبّيه  تعاىل  اهلل  يأمر  مل  األديان  أهل  مقام االحتجاج عىل  ففي 
املؤمنني وال أحد من الصحابة وال سائر بني هاشم، وال خيفى أنَّ تعيني اخلمسة )عليهم 
وتعيني  اهلل  من  بأمر  بل  وآله،  عليه  اهلل  صىل  للنبي  موكوالً  يكن  مل  للمباهلة  السالم( 
النبي صىل اهلل عليه وآله مأمورًا بدعوهتم  النازل، وإْن كان  وتنصيص من اهلل يف قرآنه 

للمباهلة؛ انتهى كالم الشيخ السند))).

))) سورة الرعد:اآلية )4.
))) مقامات فاطمة الزهراء يف الكتاب والسنة: ص)8 - 85.
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اأن اهلل يحّب فاطمة وبعلها وابنيها وَمن يحّبهم 

سجد النبي صىل اهلل عليه وآله لرّبه الودود شكرًا كّلام أبلغه جربئيل األمني عن حمّبة 
أكمل  السجود  ويّسد  وملحّبهم.  فاطمة  والبنَي  فاطمة  ولبعل  فاطمة  البنته  تعاىل  اهلل 
درجات اخلضوع والتذّلل أمام مقام اخلالق عز وجّل، وإنَّ أقرَب ما يكون العبُد إىل رّبه 
وهو ساجد. وإنَّ ُشكر العبد املؤمن للنعمة يستدعي زيادهتا، ذلك وعٌد إهلّي ال يتخّلف 
ِزيدَنَُّكمْ﴾)))، فام بالك بسجود سّيد املرَسلني صىل اهلل عليه  َلَ أبدًا ﴿َلئِنْ شََكرُْتمْ 

وآله شكرًا هلل عىل نعامئه ألهل بيته عليهم السالم! 

أخرج ابن شهر آشوب عن صاحب املحارضات عن أيب هريرة، أنَّه سجد رسول اهلل 
»أتان جربئيل فقال: إنَّ اهلل حيب  بخمس سجدات بال ركوع، فقلنا له يف ذلك، فقال: 
عليًا، فسجدت، فرفعت رأيس فقال: إنَّ اهلل حيب احلسن، فسجدت، فرفعت رأيس فقال: 
إنَّ اهلل حيب احلسني، فسجدت، ورفعت رأيس ثم قال: إنَّ اهلل حيب فاطمة، فسجدت، ثم 

قال: إنَّ اهلل حيب من أحبهم، فسجدت«))).

اجلنة ت�ستاق اإىل فاطمة عليها ال�سالم

اجلنّة والنار من خلق اهلل تعاىل، وقد ورد يف القرآن الكريم أوصاف للجنّة والنار، منها 
تَمَيَّزُ مِنَ الَْغيْظِ﴾)))، وأهنَّا ُتسئل )هل  أنَّ جهنّم حني ُيلقى فيها الكّفار فإهّنا ﴿تََكادُ 
امتألِت( فتقول )هل من مزيد(؛ كام ورد يف احلديث أنَّ اجلنّة تشتاق إىل فاطمة وبعلها 
وابنيها يف خفقة أبواهبا واضطراب ريح السدرة فيها، وأنَّ يف اجلنّة هنرًا يقال له )خري( 

))) سورة إبراهيم: اآلية 7.
))) مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب ): 07).

))) سورة امللك: اآلية 8.
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خمرجه من الكوثر، والكوثر خمرجه من ساق العرش، عليه منازل األصفياء وشيعتهم. 
إن يف اجلنة هنرًا يقال له )جعفر(، عىل شاطئه األيمن دّرة بيضاء فيها ألف قرص، يف كل 

قرص ألف قرص ملحمد وآل حممد صىل اهلل عليه وآله))). 

أخرج ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن جّده عليهم السالم قال: 

سدرة  إىل  وانتهيت  السامء  إىل  يب  ُأرسي  »ملا  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال 
املنتهى...« )ثم يصف اجلنّة ونعيمها حتى يصل إىل قوله(: 

»إّن الورقة منها تظّل الدنيا، وعىل كّل ورقة ملك يسّبح اهلل، خيرج من أفواههم الدّر 
والياقوت، تبرص اللؤلؤ مقدار مخسامئة عام، وما يسقط من ذلك الدّر والياقوت خيزنونه 
مالئكة موّكلون به، يلقونه يف بحر من نور، خيرجون كّل ليلة مجعة إىل سدرة املنتهى، فلاّم 

نظروا إيّل رّحبوا يب وقالوا: يا حمّمد! مرحبًا بك. 

ملحّبيك،  فرحًا  اهتّزت  قد  اجلنان  أبواب  وخفقة  السدرة،  ريح  اضطراب  فسمعت 
فسمعت اجلنان تنادي: وا شوقاه إىل علٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم«))).

اأّول من يدخل اجلنة فاطمة عليها ال�سالم

اجلنّة، كام يف احلديث  ا أول من يدخل  أهنَّ السالم  الزهراء عليها  به عىل  أنعم اهلل  مما 
الرجال،  اجلنة من  أول من يدخل  املؤمنني  أمري  بعلها  وأّن  الفردوس،  التايل من كتاب 
حتى أنَّه ليدخل اجلنة قبل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وقد ورد يف احلديث أنَّ أمري 
املؤمنني عليه السالم سأل رسوَل اهلل صىل اهلل عليه وآله عن رّس دخوله اجلنّة قبله، فأجابه 

))) انظر: الوايف للكاشاين 5): 686 /ح8)58) و0)48).
))) قرب اإلسناد: ص)0)؛ بحار األنوار 7): 7) /ح 6.
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صىل اهلل عليه وآله: »أَو لسَت حامَل لوائي«؟! كام روي أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
قال ألمِّ سلمة يف حديث: »يا أمَّ سلمة، اسمعي واشهدي، هذا عل بن أيب طالب، حامل 

لوائي يف الدنيا، وحامل لوائي غدًا يف القيامة«))).

من كتاب الفردوس البن شريويه الديلمي عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 
ة مثل مريم بنت عمران  عليه وآله: »أّول شخص يدخل اجلنة فاطمة، مثلها يف هذه األمَّ

يف بني إرسائيل«))).

اإنَّ فاطمة ُتدخل اجلنة ذريتها و�سيعتها و�سيعة ذريتها وحمبيهم

جتـازي الصّديقـة الطاهرة يوم القيامة ذريتها وشـيعتها وشـيعة ذرّيتهـا وحمبوهم عن 
حمضهـم املـوّدة للعـرتة الطاهرة التـي أمر اهلل تعـاىل املسـلمني أن يرعوها حـّق رعايتها، 
يف قولـه تعـاىل ﴿ُقـْل َل َأسْـَأُلُكمْ عََليْـهِ َأجْـرًا إِلَّ الْمَـوَدَّةَ فِـي الُْقرْبَـى﴾)))! وقـد ورد يف 
احلديـث »إِنَّ الزهـراء عليهـا السـالم تلتقـط شـيعتها وحمّبيهـا كـام يلتقـط الطـرُي احلّب 

اجلّيـد مـن احلّب الـرديء«)4). 

روى أهل البيت عليهم السالم أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله قال: »إذا كان يوم القيامة 
تقبل ابنتي فاطمة عىل ناقة من نوق اجلنة مدجلة اجلنبني، خطامها من لؤلؤ رطب، قوائمها 
من  قبة  عليها  محراوان،  ياقوتتان  عيناها  األذفر،  املسك  من  ذنبها  األخرض،  الزمرد  من 
نور ُيرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، داخلها عفو اهلل، وخارجها رمحة اهلل، 

))) األمايل للصدوق: ص464، املجلس الستون /ح0)6 /0).
))) بحار األنوار 7): 70؛ كنز العامل )): 0)) /ح4))4).

))) سورة الشورى: اآلية )).
)4) اخلصائص الفاطمية، للكجوري ): 6)).
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والياقوت، ييضء  بالدر  للتاج سبعون ركنًا،كل ركن مرصع  نور،  تاج من  عىل رأسها 
شامهلا  وعن  ملك  ألف  سبعون  يمينها  وعن  السامء  ُأفق  يف  الدري  الكوكب  ييضء  كام 
سبعون ألف ملك وجربئيل آخذ بخطام الناقة ينادي بأعىل صوته: غضوا أبصاركم حتى 
جتوز فاطمة. قال: فتسري، يعني فاطمة، حتى حتاذي عرش رهبا وترجع نفسها عن ناقتها 
وتقول: إهلي وسيدي احكم بيني وبني من ظلمني؛ احكم بيني وبني من قتل ولدي، فإذا 
تعطي، واستشفعي تشفعي، فوعّزيت  وابنة حبيبي سليني  يا حبيبتي  اهلل:  ِقبل  النداء من 
وجاليل ال جازن ظلُم ظامل! فتقول: إهلي وسيدي، ذريتي وشيعتي وشيعة ذريتي وحمبو 
ذريتي، فإذا النداء من ِقبل اهلل: أين ذرية فاطمة وشيعتها وحمبوها وحمبو ذريتها؟ فيقومون 

وقد أحاط هبم مالئكة الرمحة، فتقدمهم فاطمة كّلهم حتى ُتدخلهم اجلنة«. 

ويف خـرب آخـر: »حُتـرش فاطمـة وخُتلـع عليهـا احللـل وهـي آخـذة بقميص احلسـني 
ملطـخ بالـدم وقـد تعّلقـت بقائـم العـرش تقـول: ريّب احلكـم بينـي وبـني قاتـل ولدي 

احلسـني، فيؤخذ هلـا بحقهـا«))).

فاطمة عليها ال�سالم تكفل اأطفال املوؤمنني يف اجلّنة

طوبى للمؤمنني! فإّن هلم كافاًل ألطفاهلم يف اجلنّة هو أرحم هبم من والدهيم وأهليهم. 
نبّيه املصطفى صىل اهلل عليه وآله مرضعًا يف  ابن  وإذا كان اهلل تعاىل قد جعل إلبراهيم 
الدنيا  دار  يف  السالم  عليهم  البيت  أهل  أحّبوا  الذين  املؤمنني  ألوالد  جعل  فإنَّه  اجلنّة، 
الكافل  كافاًل يكفلهم يف اجلنّة ويغذوهم حّتى يلحق هبم والداه أو أحدمها، وما ذلك 

العطوف الرحيم إالَّ الزهراء املرضّية عليها السالم. 

))) مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب ): 07) - 08).
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روى الشيخ الصدوق يف التوحيد عن أيب زكريا، عن أيب بصري قال: قال أبو عبد اهلل 
عليه السالم: 

»إذا مات طفل من أطفال املؤمنني نادى مناٍد يف ملكوت الساموات واألرض: أال إنَّ 
فالن بن فالن قد مات! فإن كان مات والداه أو أحدمها أو بعض أهل بيته من املؤمنني 
ُدفع إليه يغذوه، وإالَّ ُدفع إىل فاطمة عليها السالم تغذوه حتى يقدم أبواه أو أحدمها أو 

بعض أهل بيته فتدفعه إليه«))).

وروي عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال: »إنَّ أطفال شيعتنا من املؤمنني ترّبيهم فاطمة 
عليها السالم«؛ قوله: ﴿َألْحَْقنَا بِِهمْ ُذرِّيََّتهُمْ﴾)))، قال: »هُيدون إىل آبائهم يوم القيامة«))). 

فاطمة عليها ال�سالم هي م�سكاة نور اهلل تعاىل

روى الفقيه ابن املغازيّل يف املناقب، يف قوله تعاىل: ﴿َكمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ﴾)4)، 
بإسناده عن عيلِّ بن جعفر قال: سألت أبا احلسن عليه السالم عن قول اهلل عّز وجّل: 

واملصباح:  السالم،  عليها  فاطمة  »املشكاة:  قال:  مِصباحٌ﴾.  فيها  ﴿َكمِشْكاةٍ 
احلسن واحلسني عليهام السالم«.

السالم كوكبًا  »كانت فاطمة عليها  ﴾ قال:  دُرِّيٌّ ﴿الزُّجَاجَُة َكَأنَّهَا َكوَْكبٌ 
دّرّيًا من نساء العاملني«

))) التوحيد: ص94)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 5: )9).
))) سورة الطور: اآلية )).
))) بحار األنوار 5: 89). 

)4) سورة النور:اآلية 5).
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﴿يوَقدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارََكةٍ﴾ »الشجرة املباركة إبراهيم عليه السالم« 

﴿ل شَرْقِيَّةٍ وَل َغرْبِيَّةٍ﴾ »ال هيودّية وال نرصانّية«. 

﴿يَكادُ َزيُْتها يُضيءُ﴾، قال: »يكاد العلم ينطق منها«.

﴿وََلوْ َلمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ على ُنور﴾ قال: »إمام بعد إمام«. 

﴿يَهْدي اهلل لِنُوِرهِ مَنْ يَشاءُ﴾ قال: »هيدي اهلل عّز وجّل لواليتنا من يشاء«))). 

وروى الشيخ أبو جعفر الطويس عن أنس بن مالك حديثًا عن رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله، جاء فيه: »... لـام أراد اهلل تعاىل أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش، 
فنور العرش من نوري، ونوري خري من نور العرش. ثم فتق نور أخي عل بن أيب طالب 
- عليه السالم - فخلق منه نور املالئكة، فنور املالئكة من نور عل، فنور عل أفضل من 
املالئكة. ثم فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه نور الساموات واألرض، فنور ابنتي فاطمة 
أفضل من نور الساموات واألرض. ثم فتق نور ولدي احلسن فخلق منه الشمس والقمر، 
فنور ولدي احلسن أفضل من الشمس والقمر. ثم فتق نور ولدي احلسني فخلق منه اجلنة 
واحلور العني، فنور ولدي احلسني أفضل من اجلنة واحلور العني«))) - احلديث وقد نقلنا 

منه موضع الشاهد.

فاطمة  َكمِشَْكاةٍ﴾  ُنوِرهِ  ﴿مََثُل  قوله:  الكايف:  حديث  رشح  يف  املازندراين  قال 
ليست  اّلتي  ة  الكوَّ املشكاة:  اء:  الفرَّ قال  مشكاة.  كصفة  نوره  صفة  أي  السالم،  عليها 
والفتيلة  الرساج  وهو  املصباح  فيها  يوضع  القنديل  وسط  يف  ُأنبوبة  هي  وقيل:  بنافذة، 

))) املناقب البن املغازيل: ص)9) /ح68)؛ بحار األنوار 6): )6) /ح )4.
))) مدينة املعاجز - السيد هاشم البحراين ): ))) - 4)) عن مصباح األنوار.
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املشتعلة، واملراد هبا هنا فاطمة عليها السالم، ألهّنا حملٌّ لنور األئمة، واألئّمة نور ورساج 
إىل  علومهم  وضياء  هدايتهم  بنور  يستضيئون  ألثرهم،  املّتبعني  للهداية  الطالبني  ألنَّ 

الطريق األرشد، كام هيتدي السالكون يف الظلمة بالنور والرساج))).

الزهراء عليها ال�سالم ممن اأذهب اهلل عنهم الرج�ض وطّهرهم تطهريًا 

الزهراء عليها السالم هي أحد مصاديق آية التطهري، والتطهري وإذهاب الرجس عن 
املخلوق يعني أنَّه معصوم ال ُيتصّور حصول املعصية منه. وقد زعم بعض النواصب من 
أمثال عكرمة أنَّ آية التطهري نزلت يف أزواج النبي صىل اهلل عليه وآله، وقد أوردنا رد زيد 

الشهيد يف هذا الشأن.

أبو اجلارود، عن أيب جعفر عليه السالم يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّما يُريدُ اهلل لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ 
الِرجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطهريًا﴾)))، قال: »نزلت هذه اآلية يف رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله و عّل بن أيب طالب وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، وذلك يف بيت 
ُأمِّ سلمة زوجة النبّي صىل اهلل عليه وآله، دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عليًا وفاطمة 
واحلسن واحلسني عليهم السالم، ثّم ألبسهم كساًء له خيربّيًا ودخل معهم فيه، ثّم قال: 
الرجس  عنهم  أذِهب  اللهّم  وعدتني.  ما  فيهم  وعدتني  اّلذين  بيتي  أهل  هؤالء  اللهّم 

وطّهرهم تطهريًا«. 

ُأمِّ  يا  »أبرشي  قال:  اهلل؟  رسول  يا  معهم  وأنا  سلمة:  ُأمِّ  فقالت  اآلية،  هذه  فنزلت 
سلمة! فإّنك إىل خري«. 

))) رشح أصول الكايف للامزندراين 5: )8).
))) سورة األحزاب:اآلية )).
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النّاس  من  إّن جّهاالً  السالم:  بن عيّل بن احلسني عليهام  أبو اجلارود: وقال زيد  قال 
يزعمون إّنام أراد اهلل هبذه اآلية أزواج النبّي صىل اهلل عليه وآله، وقد كذبوا وأثموا، وأيم اهلل 
لو عني هبا أزواج النبّي صىل اهلل عليه وآله لقال: )لُيذهب عنكّن الرجس ويطّهركّن تطهريًا(، 
ولكان الكالم مؤنثًا، كام قال: ﴿وَاْذُكرْنَ ما يُْتلى يف بُيوتُِكنَّ﴾))) ﴿ول تربّجن﴾))) 
و﴿َلسُْتنَّ َكَاحَدٍ مِنَ النِّساءِ﴾))).﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَلوةِ وَاصَْطِبرْ عََليْها﴾)4)؛ فإّن اهلل 
أمره أن خيّص أهله دون النّاس، ليعلم النّاس أّن ألهل حمّمد صىل اهلل عليه وآله عند اهلل 

منزلة خاّصة ليست للنّاس، إذ أمرهم مع النّاس عاّمة ثّم أمرهم خاّصة. 

أنزل اهلل تعاىل هذه اآلية كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ييء كّل يوم عند  فلاّم 
فيقول:  السالم  عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيلٍّ  باب  يأيت  حّتى  الفجر  صالة 
عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  عيلٌّ  فيقول  وبركاته«.  اهلل  ورمحة  عليكم  »السالم 

السالم: »وعليك السالم يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته«. 

ثّم يأخذ بعضاديت الباب ويقول: الصالة الصالة يرمحكم اهلل ﴿إِنَّما يُريدُ اهلل لِيُْذهِبَ 
عَنُْكمُ الِرجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطهريًا﴾)5). فلم يزل يفعل ذلك كّل يوم إذا شهد 

املدينة حّتى فارق الدنيا. 

وقال أبو احلمراء خادم النبّي صىل اهلل عليه وآله: أنا شهدته يفعل ذلك)6). 

))) سورة األحزاب: اآلية 4).

))) سورة األحزاب: اآلية )).

))) سورة األحزاب: اآلية )).
)4) سورة طه: اآلية ))).
)5) سورة النور: اآلية 5).

)6) تفسري القمي ): )9)؛ بحار األنوار 5): 06) و 07) /ح )، عن تفسري القّمي. 
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وروى الشيخ الطويس عن عبد اهلل بن معني -موىل ُأمِّ سلمة- عن ُأمِّ سلمة زوج النبّي 
ا قالت:  صىل اهلل عليه وآله َأهنَّ

نزلت هذه اآلية يف بيتها ﴿إِنَّما يُريدُ اهلل لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الِرجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ 
تَْطهريًا﴾، أمر يف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أن ُأرسل إىل عيلٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني 
السالم بشامله،  بيمينه، واحلسن عليه  السالم  اعتنق عليًا عليه  أتوه  فلاّم  السالم،  عليهم 

واحلسني عليه السالم عىل بطنه، وفاطمة عليها السالم عند رجليه. 

الرجس وطّهرهم تطهريًا«، قاهلا  فَأذهب عنهم  »اللهّم هؤالء أهل وعرتيت  ثّم قال: 
ثالث مّرات. قلت: فأنا يا رسول اهلل؟ فقال: »إّنك عىل خري إن شاء اهلل«))).

وروى الشيخ الطويس عن احلارث، عن عيلٍّ عليه السالم قال: »كان رسول اهلل صىل 
لِيُْذهِبَ  يُريدُ اهلل  ﴿إِنَّما  اهلل عليه وآله يأتينا كّل غداة فيقول: الصالة رمحكم اهلل الصالة 

عَنُْكمُ الِرجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطهريًا﴾«))). 

فاطمة عليها ال�سالم من الذين اأنعم اهلل عليهم 

نلهج يف صالتنا اليومية أن هيدينا اهلل تعاىل رصاطه املستقيم، وهو رصاط الذين أنعم 
اهلل عليهم. فمن هم هؤالء )الذين أنعم اهللُ عليهم(؟! إهّنم )غري املغضوب عليهم وال 
الضاّلني(! ولقد رّصح رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله مّرات وكّرات »إنَّ اهلل يرىض لرضا 
»فاطمة بضعة مني، من  املطّهرة  الطاهرة  فاطمة، ويغضب لغضبها«، وقال عن بضعته 
أغضبها فقد أغضبني«، وإّن كتاب اهلل تعاىل رصيٌح يف أنَّ من أغضب رسول اهلل وآذاه، 

))) أمايل الطويس: ص64)؛ بحار األنوار 5): 09)/ح7، عن أمايل الطويس. 
))) أمايل الطويس: ص89، املجلس الثالث؛ أمايل املفيد: ص8)). 
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فإنَّ اهلل تعاىل يلعنه يف الدنيا واآلخرة. ونقرأ يف كتب صحاح العاّمة أنَّ أبا بكر أغضب 
هو  حيرض  ال  أن  أوصت  ا  إهنَّ بل  ماتت،  حّتى  وقاطعته  فهجرته  السالم  عليها  الزهراء 

وصاحبه جنازهتا وال يصّليا عليها! 

بنا  صىّل  قال:  أنس  عن  بإسناده  األنوار(  )مصباح  كتاب  يف  الطويس  الشيخ  روى 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف بعض األّيام صالة الفجر ثّم أقبل علينا بوجهه الكريم 
َأنْعَمَ اهلل  فقلت له: يا رسول اهلل! أرأيت أن تفرّس لنا قوله تعاىل: ﴿َفُأولئِكَ مَعَ الَّذِينَ 
عََليِْهمْ مِنَ النَِبيِّنيَ وَالصِّدّيقِيَن وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِنيَ وَحَسُنَ ُاولئِكَ رَفِيقًا﴾)))، فقال 
السالم،  الصّديقون فأخي عّل عليه  فأنا، وأّما  النبّيون  »أّما  صىل اهلل عليه وآله و سلم: 
وأّما الشهداء فعّمي محزة، وأّما الصاحلون فابنتي فاطمة وأوالدها احلسن واحلسني عليهم 

السالم«، اخلرب))). 

مكتوب على باب اجلنة: فاطمة اأََمة اهلل

روى الشيخ الصدوق عن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه 
عليهم السالم، عن عيل بن أيب طالب عليه السالم قال: 

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أدخلت اجلنة فرأيت عىل باهبا مكتوبًا بالذهب: 
ال إله إالَّ اهلل، حممد حبيب اهلل، علٌّ ويل اهلل، فاطمة أَمة اهلل، احلسن واحلسني صفوة اهلل، 

عىل مبغضيهم لعنة اهلل«))). 

))) سورة النساء:اآلية 69.
))) بحار األنوار 4): )) /ح )؛ عن مصباح األنوار.

))) اخلصال: ص64)،باب الستة )ست كلامت مكتوبة عىل باب اجلنة(؛ بحار األنوار 7): ) /ح 6، عن اخلصال.
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فاطمة عليها ال�سالم من العالني يف �سرادق العر�ض

أمر اهلل تعاىل مالئكته بالسجود آلدم عليه السالم، فسجد املالئكة أمجعون إالَّ إبليس 
عىص رّبه واستكرب فلم يسجد آلدم عليه السالم، فسأله اهلل تعاىل عن عّلة امتناعه عن 
السجود: هل هو استكبار منه، أم أنَّه كان من )العالني( غري املأمورين بالسجود، وهم 

رسول اهلل وأهل بيته األطهار. 

روى الصـدوق بإسـناده عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال: كنا جلوسـًا مع رسـول اهلل 
صـىل اهلل عليـه وآلـه إذ أقبـل إليـه رجل فقـال: يا رسـول اهلل! أخـربين عن قـول اهلل عز 
وجـل إلبليـس: ﴿َأسْـَتْكبَرْتَ َأمْ ُكنْـتَ مِـنَ الْعَالِـنيَ﴾)))، فمـن هـم يـا رسـول اهلل 
الذيـن هـم أعىل مـن املالئكة؟ فقال رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله: »أنا وعـلٌّ وفاطمة 
واحلسـن واحلسـني، كنا يف رسادق العرش نسـّبح اهلل وتسـبح املالئكة بتسـبيحنا قبل أن 

خلـق اهلل عز و جـل آدم بألفـي عام. 

بالسجود، فسجدت  يأمرنا  ومل  أن يسجدوا  املالئكة  أمر  آدم  اهلل عز وجل  فلام خلق 
وتعاىل:  تبارك  اهلل  فقال  يسجد،  أن  أبى  فإنَّه  إبليس،  إالَّ  أمجعون  كلهم  املالئكة 
املكتوب أسامؤهم يف  الْعَالِنيَ﴾ أي: من هؤالء اخلمس  مِنَ  َأمْ ُكنْتَ  ﴿َأسَْتْكبَرْتَ 
رسادق العرش. فنحن باب اهلل الذي يؤتى منه، وبنا هيتدي املهتدون، فمن أحبنا أحبه اهلل 

وأسكنه جنته، ومن أبغضنا أبغضه اهلل وأسكنه ناره، وال حيبنا إالَّ من طاب مولده«))). 

))) سورة ص:اآلية 75.
))) فضائل الشيعة: ص7؛بحار األنوار )): )4) /ح 9؛ و 5): )) /ح 4) عن الشيخ الصدوق.
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فاطمة عليها ال�سالم من اأهل الذكر 

تَعَْلمونَ﴾)))،  ل  ُكنُْتمْ  إِنْ  ْكِر  الذِّ َأهَْل  ﴿َفاسَْألوا  الكريم  القرآن  يف  األمر  ورد 
وتّبط أغلب املفرّسين يف تفسري املراد بـ)أهل الذكر( الذين أمر اهللُ تعاىل بالرجوع إليهم 
أهل  هبم  املراد  بأنَّ  العامّية  التفاسري  بعض  يف  نقرأ  أن  إىل  األمر  وصل  حتى  وسؤاهلم، 
قال:  السالم  الكليني عن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه  الكتاب)))!! وقد روى 
وَلَِقوْمِكَ وَسَوْفَ  َلذِْكرٌ َلكَ  ﴿وَإِنَّهُ  »إنَّ من عندنا يزعمون أنَّ قول اهلل عز وجل: 
بيده إىل  قال  إذًا يدعونكم إىل دينهم! قال: -  قال:  اليهود والنصارى،  م  أنَّ ُتسَْأُلونَ﴾ 

صدره- نحُن أهل الذكر ونحن املسؤولون«))). 

ْكِر إِنْ  وروى احلافظ حمّمد بن مؤمن الشريازي يف قوله تعاىل: ﴿َفاسَْألوا َأهَْل الذِّ
ُكنُْتمْ ل تَعَْلمونَ﴾)4) بإسناده إىل ابن عّباس قال: )أهل الذكر( يعني أهل بيت حمّمد 
عيّل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، أهل العقل والعلم والبيان، هم أهل بيت 

النبّوة، ومعدن الرسالة، وخمتلف املالئكة هلذا)5).

وروى الكليني عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل عز وجل ﴿وَإِنَّهُ 

))) النحل: )4، االنبياء: 7.
قبلهم:  الكتب من  قرأوا  قد  الذين  الذكر وهم  أهل  فاسألوا  قال:  للطربي 4): 44)،  البيان  تفسري جامع  انظر:   (((
قال:  الذكر(  أهل  )فاسألوا  جماهد:  عن  روي  عباده.  عىل  أنزهلا  التي  اهلل  كتب  من  ذلك  وغري  واإلنجيل،  التوراة 
أهل التوراة؛ املحرر الوجيز البن عطية األندليس ): 95)، قال: قال تعاىل )فاسألوا(، و)أهل الذكر( هنا اليهود 
والنصارى قاله ابن عباس وجماهد واحلسن؛ تفسري الفخر الرازي 0): 6)، ذكر عّدة وجوه، منها: قال ابن عباس: 

يريد أهل التوراة، والذكر هو التوراة.
))) الكايف - الشيخ الكليني ): ))) /ح7.

)4) سورة النحل: اآلية )4؛ سورة األنبياء: اآلية 7.
)5) بحار األنوار 6): 67) /ح )5)، عن الطرائف.
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َلذِْكرٌ َلكَ وَلَِقوْمِكَ وَسَوْفَ ُتسَْأُلونَ﴾)))، فرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الذكر، 
وأهل بيته عليهم السالم املسؤولون، وهم أهل الذكر))).

�سحفة طعام �سماوية يف بيت الزهراء عليها ال�سالم

سّيدة  جعلها  بأن  الطاهرة  الزهراء  واملرسلني:  األنبياء  بضعة أرشف  تعاىل  اهلل  أكرم 
ابنة  مريم  ينزل عىل  كان  كام  املّرة طعامًا سامويًا  تلو  املّرة  عليها  وأنزل  اجلنّة،  أهل  نساء 
اخلدري،  أيب سعيد  املسرتشد عن  ابن جرير يف  قبل. روى  من  السالم  عليها  عمران 
] قال:[ إنَّ النبي )صىل اهلل عليه وآله( أصابه اجلوع حتى أجهده، فقال: لعيل »هلّم بنا 
إىل منزلك، وعلٌّ )عليه السالم( وأهله وعياله يف مثل معناه«! قال عيل )عليه السالم(: 
»فاستحييت أن ُأخربه اخلرب، فملت معه، فلام رأته فاطمة )عليها السالم( دخلت البيت، 
ودعت رهبا، وابتهلت إليه، وتقربت إىل اهلل عز وجل بأبيها يف ابتهاهلا، فإذا بقصعة من ثريد 
تفور، فأخرجتها وقدمتها إىل أبيها )صىل اهلل عليه وآله( فنظر إليها ]عل[ نظرًا منكرًا، فقال: 
أنى لك هذا، فقالت: هو من عند اهلل، فأجابه النبي عنها، فلام فرغ النبي )صىل اهلل عليه وآله( 
مَا دَخََل عََليْهَا َزَكِريَّا  من األكل، قال: احلمد هلل الذي جعلكام مثل مريم وزكريا« ﴿ُكلَّ

هِ﴾))) و)4). الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا ِرْزًقا َقاَل يَا مَرْيَمُ َأنَّى َلكِ هََذا َقاَلتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ

النبي صىل  »قال  قال:  السالم  بإسناده عن جابر، عن أيب جعفر عليه  الكليني  روى 
فقامت  الصحفة!  تلك  فأخرجي  قومي  فاطمة  يا  السالم:  عليها  لفاطمة  وآله  عليه  اهلل 

))) سورة الزخرف: اآلية 44.
))) الكايف - الشيخ الكليني ): ))) /ح4.

))) سورة آل عمران: اآلية 7).
)4) املسرتشد البن جرير الطربي الشيعي: ص 87) / ح00).
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فأخرجت صحفة فيها ثريد وعراق يفور، فأكل النبي صىل اهلل عليه وآله وعلٌّ وفاطمة 
واحلسن واحلسني ثالثة عرش يومًا، ثم إنَّ أمَّ أيمن رأت احلسني معه يشء فقالت له: من 
ا لنأكله منذ أيام، فأتت أمُّ أيمن فاطمة فقالت: يا فاطمة إذا كان  إنَّ أين لك هذا؟ قال: 
عند أمِّ أيمن يشٌء فإنَّام هو لفاطمة وولدها، وإذا كان عند فاطمة يشٌء فليس ألمِّ أيمن 
منه يشٌء؟! فأخرجت هلا منه، فأكلت منه أمُّ أيمن ونفدت الصحفة، فقال هلا النبي صىل 
اهلل عليه وآله: أما لوال أنَّك أطعمتها ألكلت منها أنت وذريتك إىل أن تقوم الساعة«، ثم 

قال أبو جعفر عليه السالم: »والصحفة عندنا خيرج هبا قائمنا عليه السالم يف زمانه«))).
وأخرج البحراين عن ثاقب املناقب: عن زينب بنت عيلٍّ عليهام السالم قالت:

صىل أيب مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله صالة الفجر، ثم أقبل عىل عيل عليه السالم 
وقال: »هل عندكم طعام؟ مل آكل منذ ثالثة أيام ]طعامًا[«. قال: »امِض بنا إىل فاطمة، 
هل  أبوك  فداك  فاطمة  »يا  فقال:  معها«،  وابناها  اجلوع  من  تلتوي  وهي  عليها  فدخال 
فالتفتت  ثم سمعت حسًا  وصّلت،  وقامت  »نعم«،  وقالت:  فاستحيت  عندك يشء«؟ 
اهلل  فاحتملتها وجاءت هبا ووضعتها بني يدي رسول  ثريدًا وحلاًم،  فإذا بصحفة مألى 
صىل اهلل عليه وآله، فجمع عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم، وجعل عيل 
يطيل النظر إىل فاطمة ويتعجب ويقول: »خرجُت من عندها وليس عندها طعام، فمن 
أين هذا«! ثم أقبل عليها، فقال: »يا ابنة رسول اهلل أنى لك هذا«؟ قالت: »هو من عند اهلل 
إنَّ اهلل يرزق من يشاء بغري حساب«، فضحك النبي صىل اهلل عليه وآله وقال: »احلمد هلل 
الذي جعل يف أهل نظري زكريا عليه السالم ومريم إذ قال« ]هلا[ )أنى لك هذا قالت هو 

من عند اهلل إن اهلل يرزق من يشاء بغري حساب(.)))

))) الكايف - الشيخ الكليني ): 460 /ح7.
))) مدينة املعاجز للبحراين ): ))).
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الويل ملن �سّك يف ف�سل فاطمة

تعجب عائشة وتفزع حني ترى الزهراء عليها السالم حتّرك القدر بإصبعها وهو عىل 
النار يغيل، واستعظمْت ذلك هي وأبوها واّتفقا عىل كتامنه، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله عىل املنرب بأنَّ من نسل الزهراء من ُتطيعه النار والشمس والقمر والنجوم واجلبال، 
وتسّلم إليه األرض كنوزها! فأّي األمرين أدعى للعجب! ثم حّذر صىل اهلل عليه وآله 

الشاّكني بقوله »الويل ملن شّك يف فضل فاطمة!«.

عن محاد بن سلمة، عن محيد الطويل، عن أنس، قال: سألني احلجاج بن يوسف عن 
حديث عائشة، وحديث القدر التي رأت فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهي 
السالم  عليها  فاطمة  عىل  عائشة  دخلت  األَمري،  اهلل  أصلح  نعم،  قلت:  بيدها،  حتركها 
وهي تعمل للحسن واحلسني عليهام السالم حريرة بدقيق ولبن وشحم يف قدر، والقدر 
عىل النار يغيل، وفاطمة )صلوات اهلل عليها( حترك ما يف القدر بإصبعها، والقدر عىل النار 
يبقبق، فخرجت عائشة فزعة مذعورة حتى دخلت عىل أبيها، فقالت: يا أبه، إينِّ رأيت 
من فاطمة الزهراء أمرًا عجيبًا، رأيتها وهي تعمل يف القدر، والقدر عىل النار يغيل، وهي 
حترك ما يف القدر بيدها! فقال هلا: يا بنية، اكتمي، فإنَّ هذا أمر عظيم، فبلغ رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله ]ذلك[، فصعد املنرب ومحد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: »إنَّ الناس يستعظمون 
ويستكثرون ما رأوا من الِقدر والنار، والذي بعثني بالرسالة واصطفان بالنبّوة، لقد حّرم 
اهلل تعاىل النار عىل حلم فاطمة ودمها وشعرها وعصبها، وفطم من النار ذريتها وشيعتها، 
إنَّ ِمن نسل فاطمة َمن تطيعه الناُر والشمُس والقمُر والنجوُم واجلبال، وترضب اجلنُّ بني 
يديه بالسيف، وتوايف إليه األنبياُء بعهودها، وتسّلم إليه األرُض كنوزها، وتنزل عليه من 
السامء بركات ما فيها، الويل ملن شّك يف فضل فاطمة، لعن اهلل من ُيبغض بعلها ومل يرض 
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بإمامة ولدها، إنَّ لفاطمة يوم القيامة موقفًا، ولشيعتها موقفًا، وإنَّ فاطمة ُتدعى فتلبي، 
وَتشفع فُتشّفع عىل رغم كل راغم«))).

نور وجه فاطمة عليها ال�سالم كال�سم�ض ال�ساحية يوم القيامة

نور الزهراء عليها السالم اشتّقه اهلل من نوره، وهو نور شاهده آدم أبو البرش يوم كان 
يف اجلنّة فدهش وحترّي، وستطلع الزهراء عليها السالم يف أرض القيامة مع بعلها وابنيها 
مستبرشة  الضاحية  كالشمس  ووجوههم  الشهداء  سّيد  ومحزة  الطيار  جعفر  ومعهم 

بثواب اهلل تعاىل ورضاه.

اهلل عليه  قال: سألت رسول اهلل صىل  بن مالك،  أنس  أخرج احلاكم احلسكاين عن 
املطلب  بني عبد  أنس هي وجوهنا  »يا  قال:  مُسْفِرَةٌ﴾)))  يَوْمَئِذٍ  وآله عن قوله: ﴿وُجُوهٌ 
وجوهنا  ونور  قبورنا  من  نخرج  وفاطمة،  واحلسني  واحلسن  وجعفر  ومحزة  وعل  أنا 
مرشقة  يعني  مُسْفِرَةٌ﴾  يَوْمَئِذٍ  ﴿وُجُوهٌ  تعاىل:  اهلل  قال  القيامة«،  يوم  الضاحية  كالشمس 
بالنور يف أرض القيامة ﴿َضاحَِكٌة﴾ فرحانة برضاء اهلل عنا، ﴿مُسَْتبْشِرَةٌ﴾ بثواب اهلل 

الذي وعدنا))). 

وروى اخلوارزمي قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ملا خلق اهلل تعاىل آدم وحواء 
تبخرتا باجلنة وقاال: ما خلق اهلل خلقًا أحسن منا، فبينا مها كذلك إذا مها بصورة جارية مل 
ير الرآءون أحسن منها، هلا نور شعشعان يكاد يطفئ األبصار، عىل رأسها تاج ويف ُأذنيها 
قرطان، فقاال: يا رب ما هذه اجلارية؟ قال: صورة فاطمة بنت حممد سيد ولدك، فقاال: 

))) الثاقب يف املناقب البن محزة الطويس: ص )9).
))) سورة عبس: اآلية 8).

))) شواهد التنزيل ): ))4.
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ما هذا التاج عىل رأسها؟ قال: هذا بعلها عل بن أيب طالب. فقاال: ما هذان القرطان؟ 
قال ابناها احلسن واحلسني، ُوجد ذلك يف غامض علمي قبل أن أخلقكام بألفي عام«))).

الزهراء عليها ال�سالم اأُُمّ الأبرار الطاهرين

ة أن يتكّفل هبدايتها بعد رحيل رسول اهلل صىل اهلل عليه  قّدر اخلالق احلكيم هلذه األُمَّ
ثم  السالم،  عليه  املؤمنني عيل  أمري  أّوهلم  بني إرسائيل،  نقباء  إمامًا عدد  اثنا عرش  وآله 
األئمة األبرار األطهار من ولد الزهراء عليها السالم. وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
يفتخر بالزهراء )الكوثر( التي مّن اهلل تعاىل هبا عليه رّدًا عىل كّفار قريش الذين قالوا بأنَّه 
)أبرت( ال عقب له. فقّدر اهلل تعاىل لنسل الزهراء عليها السالم أن ينترش يف بقاع األرض 
بأعداد ال حُيصيها إالَّ اهلل، وأن يكون هلم الِذكر اجلميل واملنزلة العالية؛ بينام قّدر تعاىل 

للكّفار املستهزئني أن ينقرض نسلهم يف الدنيا وخيمل ِذكُرهم فيها. 

أخرج املجليس عن ابن عّباس، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله و سلم: أّنه استدعى 
النبّي  فرشب  السالم،  عليهم  واحلسني  واحلسن  وفاطمة  املؤمنني  أمري  وعنده  ماء  يومًا 
صىل اهلل عليه وآله، ثّم ناوله احلسن عليه السالم فرشب، فقال له النبي صىل اهلل عليه آله 
وسلم: »هنيئًا مريئًا يا أبا حمّمد«! ثّم ناوله احلسني عليه السالم، فرشب، ثّم قال له النبّي 
صىل اهلل عليه وآله: »هنيئًا مريئًا«. ثّم ناوله الزهراء عليها السالم، فرشبت فقال هلا النبّي 

صىل اهلل عليه وآله: »هنيئًا مريئًا يا ُأمَّ األبرار الطاهرين«! ثّم ناوله عليًا عليه السالم. 

قال: فلاّم رشب سجد النبّي صىل اهلل عليه وآله، فلاّم رفع رأسه فقال له بعض أزواجه: 
يا رسول اهلل! رشبت ثّم ناولت املاء للحسن عليه السالم، فلاّم رشب قلت له: هنيئًا مريئًا، 

))) مقتل احلسني للخوارزمي ): 65.
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ثّم ناولته احلسني عليه السالم فرشب فقلت له كذلك، ثّم ناولته فاطمة عليها السالم، 
فلاّم رشبت قلت هلا ما قلت للحسن واحلسني عليهام السالم، ثّم ناولته عليًا عليه السالم 
فلاّم رشب سجدت، فام ذاك؟ فقال هلا: »إّن ملا رشبت املاء، قال يل جربئيل واملالئكة معه: 
هنيئًا مريئًا يا رسول اهلل! وملا رشب احلسن عليه السالم قالوا له كذلك، وملا رشب احلسني 
عليه السالم وفاطمة عليها السالم قال جربئيل واملالئكة: هنيئًا مريئًا، فقلت كام قالوا. 
وملا رشب أمري املؤمنني عليه السالم قال اهلل له: هنيئًا مريئًا يا ولّيي وحّجتي عىل خلقي، 

فسجدت هلل شكرًا عىل ما أنعم اهلل عَلَّ يف أهل بيتي«))).

فاطمة عليها ال�سالم اأََمة اهلل و�سفوته

من  واصطفى  عمران،  وآل  إبراهيم  وآل  ونوحًا  آدم  األّولني  من  تعاىل  اهلل  اصطفى 
من  صفوته  وجعلهم  جنّته،  باب  عىل  أسامءهم  وكتب  وعرتته  حممدًا  رسوَله  اآلخرين 

خلقه، وأمناءه يف بالده، هبم ُيثيب، وهبم ُيعاقب.

أخرج السيد ابن طاووس عن ابن عّباس، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 

ياقوتتان  وعيناه  بيضاء  زبرجدة  من  ديكًا  الرابعة  الّسامء  إىل  يب  ُأرسي  ليلة  »رأيت 
محراوان، ورجاله من الزبرجد األخرض، وهو ينادي: ال إله االّ اهلل، حمّمد رسول اهلل، عّل 
بن أيب طالب أمري املؤمنني ويّل اهلل، فاطمة وولدها احلسن واحلسني صفوة اهلل، يا غافلني 

اذكروا اهلل، عىل ُمبغضهم لعنة اهلل«))).

القّمي عن عبد اهلل بن عباس قال حدثنا رسول اهلل قال ملا عرج  وروى ابن شاذان 

))) بحار األنوار )7: 57 /ح )، عن مشارق األنوار. 
))) اليقني للسيد ابن طاووس: )9)، بحار األنوار 7): 47 /ح 4). 



475

ا ا
لته
لا
وم
الم 

س
 ال
يها
عل
اء 
هر
لز
ت ا

جا
در
 –
ن  
و ر
ش
لع
 وا
اع
لرا
ل ا

ص
لف
ا ا

يب إىل السامء رأيت عىل باب اجلنة مكتوبًا »ال إله إالَّ اهلل، حممد رسول اهلل، عل ويل اهلل، 
واحلسن واحلسني سبطا رسول اهلل، وفاطمة الزهراء صفوة اهلل، وعىل ناكرهم وباغضهم 

لعنة اهلل تعاىل«))).

وروى الصدوق عن عيل بن أيب طالب عليهم السالم قال: »قال رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله: أدخلت اجلنة فرأيت عىل باهبا مكتوبًا بالذهب: ال إله إالَّ اهلل، حممد حبيب اهلل، 

علٌّ ويل اهلل، فاطمة َأَمة اهلل، احلسن واحلسني صفوة اهلل، عىل مبغضيهم لعنة اهلل«))).

فاطمة الزهراء عليها ال�سالم من الأّوابني

اهلل  إىل  الرجوع  الكثري  )التّواب  وتعني  تعاىل(،  هلل  )املطيع  تعني  صفة  )األّواب( 
تعاىل(؛ وقد مدح اهللُ تعاىل هبذه الصفة نبّيه سليامن عليه السالم الذي كان أّوابًا يف رّسائه 
أّيوب  نبيه  هبا  َأوَّابٌ﴾)))، ومدح  إِنَّهُ  الْعَبْدُ  نِعْمَ  سَُليْمَانَ  لِدَاوُودَ  فقال ﴿وَوَهَبْنَا  ورخائه 
عليه السالم الذي كان أّوابًا يف حمنته ورّضائه، فقال عنه ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ 
َأوَّابٌ﴾)4). فامتدح تعاىل هذين النبيني اللذين كانا لسّيدمها يف الرّساء والرّضاء عىل احلال 
الزهراء عليها السالم هي صالة األوابني  التي يرضاها منهام)5). ونجد أنَّ صفة صالة 

املطيعني التّوابني الذين حيرصون يف حايل الرّساء والرّضاء عىل رضا الرّب تعاىل.

روى حممد بن مسعود العيايش يف كتابه، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب 

))) الفضائل البن شاذان: ص )8. 
))) اخلصال للصدوق: ص 4)) )ست كلامت مكتوبة عىل باب اجلنّة(. 

))) سورة ص: اآلية 0). 
)4) سورة ص: اآلية 44. 
)5) سورة ص: اآلية 44. 
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عبد اهلل عليه السالم قال: »من صىل أربع ركعات يقرأ يف كل ركعة مخسني مرة )قل هو 
اهلل أحد( كانت صالة فاطمة عليها السالم، وهي صالة األّوابني«))).

فاطمة عليها ال�سالم من ال�سادقني الذين اأمر اهلل باتباعهم

أمرنا اهلل تعاىل بتقواه، وأن نكون مع )الصادقني(، وهم حممد وأهل بيته. و)الصّديق( 
قوَله.  فعُله  صّدق  الذي  عليه،  الدائم  للصدق،  املالزم  هو   - اجلوهري  يقول  كام   -
الرشيف، وهو  لسانه  كام سيأيت عىل  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  األكرب( هو  و)الصّديق 
أفضل الصّديقني بشهادة الصادق املصّدق صىل اهلل عليه وآله. والزهراء عليها السالم 
هي أجىل مصاديق أهل البيت عليهم السالم الذين أمر اهلل بالكون معهم، وهي كفء 
ا الصّديقة الكربى، وقد حتدثنا يف هذا  أمري املؤمنني عليه السالم الصّديق األكرب، كام َأهنَّ

الشأن بالتفصيل يف الفصل الرابع عرش.

روى القايض النعامن يف رشح األخبار عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد عليه السالم، أنَّه 
هَ وَُكوُنوا مَعَ الصَّادِقِنيَ﴾)))، قال:  قال يف قول اهلل عز وجل: ﴿يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اتَُّقوا اللَّ

»نحن الصادقون ما محلناه إليكم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعنه تبارك اسمه«))).

الَّذينَ  َأيُّهَا  وأخرج ابن شهر آشوب عن تفسري أيب يوسف عن ابن عمر قال: ﴿يَا 
آمَنُوا اّتُقوا اهلل﴾ قال: أمر اهلل الصحابة أن خيافوا اهلل. ثّم قال: ﴿وَُكوُنوا مَعَ الصّادِقِنيَ﴾ 

يعني مع حمّمد وأهل بيته عليهم السالم)4). 

))) خمتلف الشيعة - العالمة احليل ): 54)، عن العيايش.
))) سورة التوبة:اآلية 9)).
))) رشح األخبار ): 506.

)4) املناقب البن شهر آشوب ): 88)؛ بحار األنوار 4): )) /ح 8. 
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وأخرج املجليس عن مجاعة بإسنادهم، عن جابر بن عبد اهلل األنصاري يف قوله تعاىل: 
﴿وَُكوُنوا مَعَ الصّادِقِنيَ﴾. قال: مع حمّمد وأهل بيته عليهم السالم))).

وأخرج السيد ابن طاووس عن الثعلبي يف تفسريه بإسناده عن عباد بن عبد اهلل، قال: 
سمعُت علّيًا يقول: 

مفرٍت،  كّذاب  إاّل  بعدي  يقوهلا  ال  األكرب،  الصّديق  وأنا  رسوله،  وأخو  اهلل  عبد  »أنا 
صّليُت قبل الناس بسبع سنني«))).

وأخرج اخلوارزمي يف املناقب عن أيب ليىل قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 
الصّديقون ثالثة: حبيب النجار مؤمن آل ياسني، وحزبيل مؤمن آل فرعون، وعيل بن 

أيب طالب الثالث وهو أفضلهم))).

فاطمة عليها ال�سالم من الأبرار

ورد يف القرآن الكريم سورة كاملة )وهي سورة هل أتى( تتحّدث عن األبرار الذين هم 
فاطمة وبعلها وبنوها، وتصف النعيم الذي أعّده اهلل تعاىل هلم جزاء إيثارهم وإطعامهم 
طعام إفطارهم مسكينًا ويتياًم وأسريًا، وبقوا ثالثًا طاوين مل يذوقوا إالَّ املاء القراح. وهناك 
آيات ُأخرى تتحدث عن هؤالء األبرار، رواها حمّمد بن احلسن بن إبراهيم معنعنًا، عن 
جعفر عليه السالم قال: »نزلت اآليات: ﴿َكلّ إِنَّ كَِتابَ اَلبْرَاِر َلفِي عِّليّنيَ* وَمَا 
النبّي صىل اهلل  - وهي مخس آيات- يف  إىل قوله: ﴿امُلَقرَّبُونَ﴾)4)  يّون﴾  َأدْرَاَك مَا عِلِّ

))) بحار األنوار 4): )) /ح 9، عن تفسري أيب يوسف.
))) الطرائف البن طاووس: ص0).

))) املناقب للخوارزمي: ص 0)) /ح07). 
)4) سورة املطففني:اآليات 8) - )).
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عليه وآله وعلٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الصالة والسالم«))). 

ويف تفسري أيب صالح، أنَّ ابن عّباس قال يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ اَلبْرَارَ َلفِي نَعِيم* عََلى 
نزلت يف عيلٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني  إىل قوله: ﴿امُلَقرّبُونَ﴾  يَنُْظرُونَ﴾  اَلرَائِكِ 

ومحزة وجعفر عليهم السالم وفضلهم فيها باهر))). 

وروي عن اإلمام الباقر عليه السالم يف قوله تعاىل: ﴿َكل إِنَّ كَِتابَ اَلبْراِر﴾ إىل 
قوله: ﴿امُلَقرَّبُونَ﴾ »هو رسول اهلل وعلٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم السالم«))). 

فاطمة عليها ال�سالم من اأ�سحاب الأعراف

عّز  اهلل  قول  عن  سئل  وقد   - السالم  عليه  الصادق  اإلمام  يقول  كام  األعراف 
وجّل: ﴿وَبَيْنَهُما حِجابٌ﴾ - فقال: »سوٌر بني اجلنّة والنّار قائم عليه حمّمد وعّل واحلسن 
فيقبلون  شيعتنا؟  أين  حمّبونا؟  أين  فينادون:  السالم  عليهم  وخدجية  وفاطمة  واحلسني 
ُكلًّ  ﴿يَعِْرُفونَ  تعاىل«:  قوله  وذلك  آبائهم،  وأسامء  بأسامئهم  فيعرفونم  إليهم، 

بِسيماهُمْ﴾ »فيأخذون بأيدهيم، فيجوزون هبم عىل الرصاط، وُيدخلونم اجلنّة«)4). 

وروى حمّمد بن الفضل بن جعفر بن الفضل العّبايس معنعنًا، عن ابن عّباس يف قوله 
تعاىل: ﴿وَعََلى اَلعْرافِ ِرجاٌل يَعِْرُفونَ ُكلًّ بِسيماهُمْ﴾)5). قال: النبّي صىل اهلل عليه 
السالم عىل سور بني اجلنّة  وآله وعيلُّ بن أيب طالب وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم 

))) تفسري فرات: ص544؛ بحار األنوار 6): 45) /ح 5))، عن تفسري فرات. 
))) بحار األنوار 9): 4)). 

))) بحار األنوار 4): ) /ح 0).
)4) خمترص بصائر الدرجات: ص)5؛ بحار األنوار 4): 55).

)5) سورة األعراف:اآلية 46.
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والنّار، يعرفون املحّبني هلم ببياض الوجوه، واملبغضني هلم بسواد الوجوه))).

م  وقد ذكر أمري املؤمنني عليه السالم معنى آخر لألعراف سوى املعنى األّول، وهو أهنَّ
عن  الكليني  روى  حيث  املؤمنني()))،  وخيار  والشهداء  كاألنبياء  درجُتهم  علت  )قوٌم 
مقرن قال، سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: جاء ابن الكواء إىل أمري املؤمنني عليه 
السالم فقال: يا أمري املؤمنني )وعىل األعراف رجال يعرفون كاّل بسيامهم(؟ فقال: »نحن 
عىل األعراف، نعرف أنصارنا بسيامهم، ونحن األعراف الذي ال ُيعرف اهلل عز وجل إال 
بسبيل معرفتنا، ونحن األعراف يعرفنا اهلل عز وجل يوم القيامة عىل الرصاط، فال يدخل 

اجلنة إالَّ َمن عرفنا وعرفناه، وال يدخل النار إالَّ من أنكرنا وأنكرناه« - احلديث))).

الزهراء عليها ال�سالم وق�سة فدك

أقول: عرفنا إيثار الزهراء فاطمة عليها السالم، تلك التي آثرت عىل نفسها وولدهيا 
وزوجها، فأعطت طعام إفطارهم مسكينًا ويتياًم وأسريًا، وباتوا جياعًا وأصبحوا صيامًا! 
ورأينا أمَّ أبيها تقطع العقد من عنقها وتؤثر به أعرابيًا جائعًا، ورأيناها تؤثر عىل نفسها 
حتى ثوب زفافها يف ليلة زفافها! لكنَّ التاريخ الذي حدثنا بعض مآثر هذه السيدة اجلليلة 
مل يذكر شيئًا عن يرس حال أو ثراء مّرت به حياهتا القصرية املبتورة!! أو مل يعطها والدها 
فدكًا بأمر اهلل تعاىل؟!! أو مل تكن فدك ذات عائدات ضخمة أغرت السلطة بمصادرهتا 
حال رحيل خاتم األنبياء عن دار الدنيا؟! ليس الزهد أن تعرض عن الدنيا وأنت فقري، 
بل هو يف أبدع صوره وجتلياته أن تعرض عنها وأنت ميسور، وأن تبات جائعًا وتؤثر 

))) تفسري فرات الكويف: ص44)؛ بحار األنوار 4): 55)/ح8)، عن تفسري فرات. 
))) انظر: جممع البحرين للطرحيي 5: )9، كتاب الفاء، باب ما أّوله العني )عرف(. 

))) الكايف للكليني ): 84) /ح9، باب معرفة اإلمام والرد إليه.
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أخاك الفقري عىل طعامك، ولو كان طعام إفطار بعد هنار شاق طويل. فام هي قصة فدك؟ 
روى حممد بن سليامن الكويف عن أيب مريم األنصاري وأبان بن تغلب: عن جعفر بن 
هُ﴾))) قال: »دعا رسول اهلل صىل  حممد قال: »ملا نزلت هذه اآلية«: ﴿وََآتِ َذا الُْقرْبَى حَقَّ
اهلل عليه وآله فاطمة فأعطاها فدكًا«. قال أبان بن تغلب: قلت جلعفر بن حممد: من رسول 

اهلل أعطاها؟ قال: »بل اهلل أعطاها«))).
وروى العيايش عن أبان بن تغلب قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: كان رسول 
هُ﴾ فأعطاها  الُْقرْبَى حَقَّ َذا  ﴿وََآتِ  فأنزل اهلل:  »كان وقفها،  اهلل أعطى فاطمة فدكًا قال: 
رسول اهلل حقها«، قلت: رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أعطاها؟ قال: »بل اهلل أعطاها«))).
وروى العيايش عن عبد الرمحن عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »ملا أنزل اهلل ﴿َفَآتِ 
هُ وَالْمِسْكِنيَ﴾ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا جربئيل قد عرفت  َذا الُْقرْبَى حَقَّ
املسكني فمن ذوي القربى؟ قال: هم أقاربك، فدعا حسنًا وحسينًا وفاطمة، فقال: »إنَّ 

ريب أمرن أن ُأعطيكم مما أفاء عّل، قال: َأعطيتكم فدكًا«)4).

راأي فا�سد للعقاد يف مطالبة الزهراء عليها ال�سالم بفدك

يف  فاسدًا  رأيًا  والفاطميون(  )فاطمة  كتابه  يف  العّقاد  حممود  عباس  األُستاذ  أورد 
اخلصومة التي دارت بني سيدة نساء العاملني الزهراء عليها السالم وبني أيب بكر األول 
حول قضية فدك، فقد كان خالصة حكمه يف النزاع قوله: )واحلديث يف مسألة فدك هو 
كذلك من األحاديث التي ال تنتهي إىل مقطع للقول متفق عليه، غري أنَّ الصدق فيه: ال 

))) سورة اإلرساء:اآلية 6).
))) مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم - حممد بن سليامن الكويف ): )0).

))) تفسري العيايش - حممد بن مسعود العيايش ): 87).
)4) تفسري العيايش ): 87).
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مراء أنَّ الزهراء أجل من أن تطلب ما ليس هلا بحق، وأنَّ الصّديق أجل من أن يسلبها 
حقها الذي تقوم به البينة عليه... وإنَّام هو احلرج يف ذمة احلكم بلغ أقصاه هبذه القضية 

بني هؤالء اخلصوم الصادقني املصّدقني(. 

يف  )فدك  كتابه  يف  وفنّده  العّقاد  كالم  الصدر  باقر  حممد  الشهيد  السيد  ناقش  وقد 
التاريخ( ومن مجلة كالمه )ره(: ونالحظ أيضًا أنَّه )يقصد العقاد( بعد أن جعل مسألة 
فدك من األحاديث التي ال تنتهي إىل مقطع للقول متفق عليه، رأى أنَّ فيها حقيقتني ال 
مراء فيهام وال جدال: )إحدامها( أنَّ الصديقة أرفع من أن تناهلا هتمة بكذب. و)األُخرى( 
موقف  صحة  يف  يكن  مل  فإذا  البينة.  تثبته  الذي  حقها  يسلبها  أن  من  أجل  الصديق  أنَّ 
اخلليفة واتفاقه مع القانون جدال، ففيم اجلدال الذي ال قرار له؟! ومل ال تنتهي مسألة 
فدك إىل مقطع للقول متفق عليه؟!... فإذا كانت الزهراء أرفع من كل هتمة فام حاجتها 
إىل  استنادًا  العامل  حيكم  أن  عن  اإلسالم  يف  القضائية  الترشيعات  متنع  وهل  البّينة؟  إىل 
علمه؟ وإذا كانت متنع عن ذلك فهل معنى هذا أن يوز يف عرف الدين سلب اليشء 
من املالك؟... إنَّ تزكية موقف -أبا بكر- والصديقة معًا أمر غري ممكن، ألَنَّ األمر يف 
تسليمها  عن  بكر-  -أبا  وامتناع  بفدك  الزهراء  مطالبة  عىل  مقترصًا  كان  لو  منازعتهام 
املطالبة إىل هذا  له لعدم وجود مستمسك رشعي حيكم بواسطته هلا بام تدعيه، وانتهاء 
احلد، لوسعنا أن نقول إنَّ الزهراء طلبت حقها يف األمر والواقع نفسه، وإنَّ -أبا بكر- ملا 
امتنع عن تسليمه هلا لعدم هتيؤ املدرك الرشعي الذي تثبت به الدعوى تركت مطالبتها، 
نعلم  ولكننا  الرشع،  القضائي وسنن  النظام  فدكًا بحسب  تستحق  ا ال  أهنَّ ا عرفت  ألهنَّ
أنَّ اخلصومة بينهام أخذت أشكاالً خمتلفة حتى بلغت مبلغ االهتام الرصيح من الزهراء 
وأقسمت عىل املقاطعة. وإذن فنحن بني اثنتني: إحدامها أن نعرتف بأنَّ الزهراء قد اّدعت 
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بإرصار ما ليس هلا بحق يف عرف القضاء اإلسالمي والنظام الرشعي وإن كان ملكها يف 
واقع األمر، واألُخرى أن نلقي التبعة عىل اخلليفة ونقول إنَّه قد منعها حقها الذي كان 
يب عليه أن يعطيها إياه أو حيكم هلا بذلك عىل فرق علمي بني التعبريين يتضح يف بعض 
الفصول اآلتية، فتنزيه الزهراء عن أن تطلب طلبًا ال ترىض به حدود الرشع، واالرتفاع 
باخلليفة عن أن يمنعها حقها الذي تسخو به عليها تلك احلدود ال يتمعان إال إذا توافق 

النقيضان( انتهى كالمه قّدس رسه))). 

وقال الدكتور التيجاين يف رد كالم العقاد اآلنف الذكر: )... لقد ابتلينا بعلامء يقولون 
ما ال يفقهون ويؤمنون باليشء ونقيضه يف الوقت نفسه، واحلال يؤكد أنَّ فاطمة ادعت 
أبو  أو أن يكون  فإما أن تكون كاذبة )والعياذ باهلل( حاشاها،  وأبا بكر رفض دعواها، 
بكر ظاملًا هلا، وليس هناك حل ثالث للقضية كام يريدها بعض علامئنا. وإذا امتنع باألدلة 
العقلية والنقلية أن تكون سيدة النساء كاذبة ملا ثبت عن أبيها رسول اهلل قوله: »فاطمة 
بضعة مني من آذاها فقد آذان«، ومن البدهيي أنَّ الذي يكذب ال يستحق مثل هذا النص 
من قبل الرسول صىل اهلل عليه وآله، فاحلديث بذاته دال عىل عصمتها من الكذب وغريه 
فيها ويف  نزلت  دالة هي األُخرى عىل عصمتها وقد  التطهري  آية  أنَّ  الفواحش، كام  من 
ُظلمت،  ا  بأهنَّ العقالء  يعرتف  أن  إالَّ  إذن  يبق  فلم  نفسها،  عائشة  بشهادة  وابنيها  بعلها 
املتخلفون يف  أمرًا ميسورًا ملن استباح حرقها إن مل خيرج  إالَّ  فليس تكذيبها يف دعواها 
بيتها لبيعتهم. ولكّل هذا تراها - سالم اهلل عليها - مل تأذن هلام يف الدخول عليها عندما 
استأذهنا أبو بكر وعمر، ومّلا أدخلهام عيل أدارت بوجهها إىل احلائط وما رضيت أن تنظر 

إليهام( انتهى كالمه))).
))) انظر: فدك يف التاريخ: ص)5 - 57.

))) انظر: ثم اهتديت للتيجاين: ص 7)) - 8)).
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الزهراء عليها ال�سالم ت�سفع ل�سيعتها وحمّبيها وحمّبي ذرّيتها

القْدر،  جمهولة  الدنيا  هذه  يف  العاملني  نساء  سيدة  تكون  أن  صدفة  جمّرد  كانت  هل 
ة قدر هذه املرأة اجلليلة التي من عرف قدرها  وجمهولة القرب؟! أليس عجيبًا أن جتهل األمَّ
فقد أدرك ليلة القدر كام يقول أهل البيت عليهم السالم؟! ويف املقابل نجد احتفاء الرّب 
اجلليل هبذه البضعة الطاهرة من نبيه املصطفى صىل اهلل عليه وآله، بحيث يمع األنبياء 
واملرسلني يوم القيامة ومعهم نساء أهل اجلنّة من أمثال خدية ومريم وآسية وأمِّ موسى، 
فاطمة  هذه  فإنَّ  األبصار،  وغّضوا  الرؤوس  طأطؤوا  اجلمع  أهل  )يا  املنادي  ينادي  ثم 
ي حتى تقف عند باب اجلنّة، فيأتيها النداء من الرّب  تسري إىل اجلنة(، فتسري بأيب هي وأمِّ
اليوم«،  »يا رب أحببت أن ُيعرف قدري يف مثل هذا  اجلليل عن سبب وقوفها، فتقول 
أو ألحد من  قلبه حب لك  َمن كان يف  فانظري  بنت حبيبي ارجعي  »يا  فيقول هلا اهلل: 
ذريتك ُخذي بيده فأدخليه اجلنة«، وتتواىل العطايا واملواهب عىل الزهراء وحمّبيها، بحيث 
يدخل اجلنّة حمّبوها وحمّبو حمّبيها، وال يبقى يومذاك يف الناس إالَّ شاّك أو كافر أو منافق، 
ويومذاك يتمنّى الذين أنكروا قْدر الزهراء يف الدنيا أن يعودوا إليها كّرة ثانية ليؤمنوا باهلل 

ويرّبوا العرتة، كي تشفع هلم الزهراء أو يشفع هلم حمّبو الزهراء! وهيهات هيهات!!

عليه  الصادق  الدينوري عن  أمحد  بن  تفسريه عن سهل  يف  إبراهيم  بن  فرات  روى 
السالم قال: قال جابر أليب جعفر عليه السالم: ُجعلت فداك يا بن رسول اهلل حّدثني 
بحديث يف فضل جّدتك فاطمة، إذا أنا حدثت به الشيعة فرحوا بذلك، قال أبوجعفر 
عليه السالم: »حدثني أيب، عن جدي، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: إذا كان يوم 
القيامة ُنصب لألنبياء والرسل منابر من نور فيكون منربي أعىل منابرهم يوم القيامة، ثم 
يقول اهلل: يا حممد اخطب! فأخطب بخطبة مل يسمع أحد من األنبياء والرسل بمثلها، ثم 
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ُينصب لألوصياء منابر من نور وينصب لوصّيي عل بن أيب طالب يف أوساطهم منرب من 
نور فيكون منربه أعىل منابرهم، ثم يقول اهلل: يا عل اخطب! فيخطب بخطبة مل يسمع 
فيكون  نور،  منابر من  واملرسلني  األنبياء  ينصب ألوالد  ثم  بمثلها،  األوصياء  أحد من 
البنّي وِسبطّي ورحيانتّي أيام حيايت منرب من نور، ثم يقال هلام: اخطبا! فيخطبان بخطبتني 
املنادي وهو جربئيل عليه  ينادي  ثم  بمثلها،  األنبياء واملرسلني  أوالد  مل يسمع أحد من 
السالم: أين فاطمة بنت حممد؟ أين خدجية بنت خويلد؟ أين مريم بنت عمران؟ أين آسية 
بنت مزاحم؟ أين أمُّ كلثوم أمُّ حييى ابن زكريا؟ فيقمن، فيقول اهلل تبارك وتعاىل: يا أهل 
اجلمع ملن الكرم اليوم؟ فيقول حممد وعل واحلسن واحلسني: هلل الواحد القهار، فيقول 
اهلل تعاىل: يا أهل اجلمع إنِّ قد جعلت الكرم ملحمد وعل واحلسن واحلسني وفاطمة، يا 
أهل اجلمع طأطؤوا الرؤوس وغّضوا األبصار، فإنَّ هذه فاطمة تسري إىل اجلنة، فيأتيها 
جربئيل بناقة من نوق اجلنة مدبحة اجلنبني، خطامها من اللؤلؤ الرطب، عليها رحل من 
املرجان، فُتناخ بني يدهيا فرتكبها، فيبعث اهلل مائة ألف ملك ليسريوا عن يمينها، ويبعث 
عىل  حيملونا  ملك  ألف  مائة  إليها  ويبعث  يسارها،  عن  ليسريوا  ملك  ألف  مائة  إليها 
أجنحتهم حتى يصريوها عىل باب اجلنة، فإذا صارت عند باب اجلنة تلتفت، فيقول اهلل: 
ُيعرف  أن  يا رب أحببت  فتقول:  أمرُت بك إىل جنتي؟  التفاتك وقد  ما  بنت حبيبي  يا 
قدري يف مثل هذا اليوم، فيقول اهلل: يا بنت حبيبي ارجعي فانظري َمن كان يف قلبه حب 

لك أو ألحد من ذريتك ُخذي بيده فأدخليه اجلنة«.

ا ذلك اليوم لتلتقط شيعتها وحمبيها كام  قال أبو جعفر عليه السالم: »واهلل يا جابر إنَّ
يلتقط الطرُي احلب اجليد من احلب الرديء، فإذا صار شيعتها معها عند باب اجلنة ُيلقي 
اهلل يف قلوهبم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا يقول اهلل: يا أحبائي ما التفاتكم وقد شّفعت فيكم 
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فاطمة بنت حبيبي؟ فيقولون: يا رّب أحببنا أن ُيعرف قدرنا يف مثل هذا اليوم، فيقول اهلل: 
يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم حلب فاطمة، انظروا من أطعمكم حلب فاطمة، 
انظروا من كساكم حلب فاطمة، انظروا من سقاكم رشبة يف حب فاطمة، انظروا من رّد 

عنكم ِغيبة يف حب فاطمة فخذوا بيده وأدخلوه اجلنة«! 

منافق؛  أو  كافر  أو  شاّك  إالَّ  الناس  يف  يبقى  ال  »واهلل  السالم:  عليه  جعفر  أبو  قال 
َلنَا مِنْ شَافِعِنيَ * وََل صَدِيٍق  فإذا صاروا بني الطبقات نادوا كام قال اهلل تعاىل«: ﴿َفمَا 
السالم:  عليه  جعفر  أبو  قال  املؤمنني؛  من  فنكون  كّرة  لنا  أنَّ  فلو  فيقولون:  حَمِيٍم﴾))) 
هيهات هيهات منعوا ما طلبوا ﴿وََلوْ رُدُّوا َلعَادُوا لِمَا ُنهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ َلَكاذِبُونَ)))﴾))).

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد اهلل بن مسكان عن حممد بن مسلم الثقفي 
قال: سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: »لفاطمة عليها السالم وقفة عىل باب جهنم، 
قد  بمحّب  فيؤمر  )كافر(،  أو  )مؤمن(  رجل  كل  عيني  بني  ُكتب  القيامة  يوم  كان  فإذا 
كثرت ذنوبه إىل النار، فتقرأ فاطمة بني عينيه حمباًّ، فتقول: إهلي وسيدي، سّميتني فاطمة 
وفطمت يب من توالّن وتوىل ذريتي من النار، ووعدك احلق وأنت ال ختلف امليعاد، فيقول 
وتوالك  أحبك  َمن  بك  وفطمت  فاطمة  سّميتك  إنِّ  فاطمة،  يا  صدقِت  وجل:  عز  اهلل 
وأحب ذريتك وتوالّهم من النار، ووعدي احلق وأنا ال ُأخلف امليعاد، وإنامَّ أمرُت بعبدي 
املوقف  وأهل  ورسل  وأنبيائي  ملالئكتي  وليتبني  فُأشّفعك،  فيه  لتشفعي  النار  إىل  هذا 
موقفك مني ومكانتك عندي، فمن قرأِت بني عينيه مؤمنًا فُخذي بيده وأدخليه اجلنة«)4).

))) سورة الشعراء: اآلية 00). سورة األنعام: اآلية 8).
))) سورة األنعام: اآلية 8).

))) تفسري فرات: ص99) /ح)40 - ))؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 8: )5 - )5، عن تفسري فرات.
)4) علل الرشائع - الشيخ الصدوق ): 79)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 4) - 5).
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الزهراء عليها ال�سالم ت�سفع لزّوار ولدها احل�سني عليه ال�سالم

حزنت رحيانُة رسول اهلل عليها السالم أّيام حزن، وذرفت الدموع الغزيرة ملـا أخربها 
أبوها املرسل صىل اهلل عليه وآله عن شهادة فلذة كبدها احلسني عليه السالم بذلك النحو 
املصطفى  منها ومن جّده  أنَّ ولدها احلسني سُيقتل يف زمن خاٍل  الفجيع، وزاد حزهنا 
وأبيه املرتىض، وتساءلت يف تفّجع عّمن سُيقيم لولدها العزاء يومذاك، فأخربها رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله أن الشيعة سُيقيمون العزاء ويّددونه عامًا بعد عام ويبكون عىل 
مصاب احلسني، فيبكي رجاُل الشيعة عىل مصاب احلسني وأهل بيته، وتبكي نساء الشيعة 
ملظلومية النساء املسبّيات من أهل البيت عليهم السالم. ثم أخرب رسوُل اهلل بضعته أنَّه 
سيشفع يوم القيامة للرجال الباكني عىل مصاب احلسني، وتشفع بضعته الطاهرة للنساء 

الباكيات عىل مصاب احلسني املظلوم.
أخرج العالمة املجليس عن ابن قولويه يف كامل الزيارات أنَّه ملا أخرب النبي صىل اهلل 
عليه وآله ابنته فاطمة بقتل ولدها احلسني وما يري عليه من املحن بكت فاطمة بكاًء 

شديدًا، وقالت: 
»يا أبت متى يكون ذلك؟ قال: يف زمان خاٍل مني ومنك ومن عل، فاشتد بكاؤها 
وقالت: يا أبت فمن يبكي عليه، ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ فقال النبي: يا فاطمة إنَّ 
تي يبكون عىل نساء أهل بيتي، ورجاهلم يبكون عىل رجال أهل بيتي وجيّددون  نساء أمَّ
أشفع  وأنا  للنساء  أنت  تشفعني  القيامة  كان  فإذا  سنة؛  كل  يف  جيل  بعد  جياًل  العزاء 
للرجال، وكل من بكى منهم عىل مصاب احلسني أخذنا بيده وأدخلناه اجلنة. يا فاطمة! 
ا ضاحكة مستبرشة  فإنَّ إالَّ عني بكت عىل مصاب احلسني  القيامة،  يوم  باكية  كل عني 

بنعيم اجلنة«.))) 

))) بحار األنوار 44: )9)، عن كامل الزيارات.
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�سفاعة الزهراء عليها ال�سالم يوم القيامة للن�ساء املوؤمنات 

روى الشيخ الصدوق يف األمايل حديثًا عن ابن عباس، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله، جاء فيه قوله صىل اهلل عليه وآله: 

»... وكأنِّ انظر إىل ابنتي فاطمة قد أقبلْت يوم القيامة عىل نجيب من نور، عن يمينها 
ملك،  ألف  سبعون  يدهيا  وبني  ملك،  ألف  سبعون  يسارها  وعن  ملك،  ألف  سبعون 
اليوم  يف  صّلت  امرأة  فأيام  اجلنة،  إىل  تي  أمَّ مؤمنات  تقود  مَلك،  ألف  سبعون  وخلفها 
والليلة مخس صلوات، وصامت شهر رمضان، وحّجت بيت اهلل احلرام، وزّكت ماهلا، 
لسيدة  ا  فاطمة، وإنَّ ابنتي  بشفاعة  اجلنة  بعدي، دخلت  وأطاعت زوجها، ووالت عليًا 

نساء العاملني«.)))

من �سّلى على فاطمة غفر اهلل له واأحلقه بر�سول اهلل يف اجلّنة 

روى املجليس عن عيلٍّ عليه السالم، عن فاطمة عليها السالم قالت: قال يل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله:

»يا فاطمة! من صىّل عليك غفر اهلل له وأحلقه يب حيث كنت من اجلنّة«))). 

من �سّلم على فاطمة ثالثة اأيام وجبت له اجلنة

حممد بن احلسن بإسناده عن يزيد بن عبد امللك، عن أبيه، عن جده قال: »دخلت عىل 
فاطمة عليها السالم فبدأتني بالسالم، ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب الربكة. قالت: 
أخربن أيب - وهو ذا - أنَّه من سّلم عليه وعل ثالثة أيام أوجب اهلل له اجلنة، قلت هلا: يف 

))) أمايل الصدوق: ص 574، املجلس )7.
))) بحار األنوار )4: 55، مستدرك الوسائل 0): ))). 
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حياته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا«))).

الطواف عن فاطمة واأولدها الأئمة عليهم ال�سالم اأف�سل الأعمال

روى الكليني يف الكايف بإسناده عن موسى بن القاسم قال: قلت أليب جعفر الثاين 
يطاف  األوصياء ال  »إنَّ  فقيل يل:  أبيك  أطوف عنك وعن  أن  أردت  قد  السالم:  عليه 
فإنَّه جائز«. ثم قلت له بعد ذلك بثالث سنني:  »بل طف ما أمكنك  عنهم«، فقال يل: 
إينِّ كنت استأذنتك يف الطواف عنك وعن أبيك فأذنت يل يف ذلك، فطفت عنكام ما شاء 
اهلل، ثم وقع يف قلبي يشء فعملت به. قال: »وما هو«؟ قلت: طفت يومًا عن رسول اهلل 
»صىل اهلل عىل رسول اهلل«، ثم اليوم الثاين عن  صىل اهلل عليه وآله، فقال ثالث مرات: 
أمري املؤمنني، ثم طفت اليوم الثالث عن احلسن عليهام السالم، والرابع عن احلسني عليه 
السالم،واخلامس عن عيل بن احلسني عليهام السالم،والسادس عن أيب جعفر حممد بن 
عيل عليهام السالم، واليوم السابع عن جعفر بن حممد عليهام السالم، واليوم الثامن عن 
أبيك موسى عليه السالم، واليوم التاسع عن أبيك عيل عليه السالم، واليوم العارش عنك 
يا سيدي وهؤالء الذين أدين اهلل بواليتهم! فقال: »إذن - واهلل- تدين بالدين الذي ال 
يقبل من العباد غريه«. قلت: وربام طفت عن ُأمِّك فاطمة عليها السالم، وربام مل أطف، 

فقال: »استكثر من هذا فإنَّه أفضل ما أنت عامله إن شاء اهلل«))).

ال�سالة يف بيت فاطمة اأف�سل من ال�سالة يف الرو�سة

عليه  اهلل  عبد  أليب  قلت  قال:  دراج  بن  مجيل  عن  بإسناده  الكايف  يف  الكليني  روى 
السالم: الصالة يف بيت فاطمة عليها السالم مثل الصالة يف الروضة؟ قال: »وأفضل«))).

))) وسائل الشيعة )آل البيت( - احلر العاميل 4): 67)/ باب استحباب زيارة فاطمة عليها السالم وموضع قربها.
))) الكايف - الشيخ الكليني 4: 4)).

))) الكايف، الشيخ الكليني 4: 556.
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على حمّب الزهراء اأن ي�سعدها بالبكاء على ولدها احل�سني 

أوردنا للتّو رواية جاء فيها أنَّ الزهراء وأباها املصطفى سيشفعان يوم القيامة للباكني 
عىل احلسني عليه السالم املظلوم املقتول بكربالء، ونالحظ يف هذا الشأن أنَّ هناك طائفة 
كبرية من الروايات املنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السالم حتّث الشيعة واملوالني عىل 
إقامة العزاء عىل احلسني سّيد شباب أهل اجلنّة، وأن يكونوا ممـن يسعد فاطمة الزهراء 

عليها السالم يف البكاء عىل ثمرة فؤادها احلسني املظلوم عليه السالم. 

السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عند  كنت  قال:  بصري،  أيب  عن  بإسناده  قولويه  ابن  روى 
»مرحبًا، وضّمه وقّبله، وقال: حّقر اهلل من حّقركم،  له:  ابنه فقال  أحّدثه، فدخل عليه 
وليًا  لكم  اهلل  وكان  قتلكم،  من  اهلل  ولعن  خذلكم،  من  اهلل  وخذل  وتركم،  ممن  وانتقم 
ومالئكة  والشهداء  والصديقني  األنبياء  وبكاء  النساء  بكاُء  طال  فقد  ونارصًا،  وحافظًا 
السامء. ثم بكى وقال: يا أبا بصري إذا نظرُت إىل ولد احلسني أتان ما ال أملكه بام ُأيت إىل 

أبيهم وإليهم.

يا أبا بصري إنَّ فاطمة عليها السالم لتبكيه وتشهق، فتزفر جهنم زفرة لوال أنَّ اخلزنة 
يسمعون بكاءها وقد استعّدوا لذلك خمافة أن خيرج منها عنق أو يرشد دخانا فيحرق 
أهل األرض، فيكبحونا ما دامت باكية ويزجرونا ويوثقون من أبواهبا خمافة عىل أهل 
فيدخل  تنفتق  أن  تكاد  البحار  وإنَّ  فاطمة.  صوت  يسكن  حتى  تسكن  فال  األرض، 
بعضها عىل بعض، وما منها قطرة إال هبا ملك موّكل، فإذا سمع امللك صوهتا أطفأ نارها 
بأجنحته، وحبس بعضها عىل بعض خمافة عىل الدنيا وما فيها ومن عىل األرض، فال تزال 
العرش  إليه، ويترضع أهل  لبكائها، ويدعون اهلل ويترضعون  يبكونه  املالئكة مشفقني، 
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ومن حوله، وترتفع أصوات من املالئكة بالتقديس هلل خمافة عىل أهل األرض، ولو أنَّ 
وزلزلت  اجلبال  وتقطعت  األرض،  أهل  لصعق  األرض  إىل  يصل  أصواهتم  من  صوتًا 

األرض بأهلها«. 

قلت: جعلت فداك إنَّ هذا األمر عظيم، قال: »غريه أعظم منه ما مل تسمعه، ثم قال 
يل: يا أبا بصري أما حتّب أن تكون فيمن يسعد فاطمة عليهام السالم؟! فبكيت حني قاهلا فام 
قدرت عىل املنطق، وما قدرت عىل كالمي من البكاء، ثم قام إىل املصىل يدعو، فخرجت 
النوم، وأصبحت صائاًم وجاًل  بطعام وما جاءن  انتفعت  فام  احلال،  تلك  من عنده عىل 

حتى أتيته، فلام رأيته قد سكن سكنت، ومحدت اهلل حيث مل تنزل يب عقوبة«))).

اهلل تعاىل ُيباهي بزّوار احل�سني ابن فاطمة عليهما ال�سالم

ه الزهراء املظلومة  يكفي زائر احلسني عليه السالم الذين يزورونه شوقًا إليه وإىل أمِّ
الساموات  جّبار  تعاىل  اهلل  أنَّ  يعلموا  أن  والكرامة  الفخر  من  يكفيهم  السالم،  عليها 
بعّزته وجالله  وُيقسم  املقّربني ومحلة عرشه،  الزائرين مالئكته  ُيباهي هبؤالء  واألرض 
وعظمته - وما أعظمه من قسم - أنَّه سيوجب لزّوار احلسني كرامته، وأنَّه سُيدخلهم 
بنت  ابن  زائر احلسني  مقام  فام أعظم  وأنبيائه ورسله!  أوليائه  أعّدها خلاّصة  التي  جنّته 

رسول اهلل عليه السالم!

وروى ابن قولويه بإسناده عن ذريح املحاريب، قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: 
ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخربهتم بام يف إتيان قرب احلسني عليه السالم من اخلري! 

م يكذبوين ويقولون: إنَّك تكذب عىل جعفر بن حممد! قال:  إهنَّ

))) كامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه: ص 69) - )7).
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»يا ذريح دع الناس يذهبون حيث شاؤوا، واهلل إنَّ اهلل ليباهي بزائر احلسني والوافد 
يفده املالئكة املقربون ومحلة عرشه، حتى أنَّه ليقول هلم: أما ترون زوار قرب احلسني أتوه 
شوقًا إليه وإىل فاطمة بنت رسول اهلل، أما وعّزيت وجاليل وعظمتي ألوجبّن هلم كرامتي، 

وألُدخلنهم جنتي التي أعددهتا ألوليائي وألنبيائي ورسل«))).

ال�سماء ت�سد الأبواب ال�سارعة اإلَّ باب بيت فاطمة عليها ال�سالم

بيت فاطمة وعيلٍّ عليهام السالم بيٌت وصفه اهلل تعاىل يف كتابه بأنَّه من البيوت التي 
أذن اهلل أن ُترفع وُيذكر فيها اسمه، وهو بيٌت هتبط عليه املالئكُة بكرة وعشّيًا، وبيٌت يقف 

رسول اهلل عىل بابه طيلة شهور تسعة فيقرأ آية التطهري وينادهيم للصالة. 

البيوت  أبواب  يسّد  أن  وآله  عليه  اهلل  صىل  نبّيه  عىل  تعاىل  اهلل  ينزل  أن  عجب  فال 
الشارعة إىل املسجد إالَّ باب عيلٍّ وفاطمة، لكنَّ العجب أن ال يعرف البعض قّدر هذا 
البيت، فيتوّسل إىل النبي أن يسمح له أن يرتك خوخة مفتوحة إىل املسجد، فأبى رسول 
م أكرب عمرًا من عيلٍّ عليه  ، مع أهنَّ اهلل ذلك، وتذّمر البعض من سّد أبواهبم وترك باب عيلٍّ
السالم، حتى أنَّ العّباس بن عبد املطلب عاتب النبي أنَّه أغلق باب بيته وترك باب أمري 
أنا  »ما  العبارة:  وآله برصيح  اهلل عليه  اهلل صىل  فقال هلم رسول  السالم،  املؤمنني عليه 
فتحت بابه وال سددت أبوابكم، بل اهلل فتح بابه وسد أبوابكم«))) ويف رواية اهليثمي عن 
أمحد »أما بعد فإنِّ أمرْت بسّد هذه األبواب إال باب عّل، فقال فيه قائُلكم؛ وإنِّ واهللِ ما 

سددُت شيئًا وال فتحُته، ولكني ُأمرت بيشء فاتبعته«))). 

))) كامل الزيارات: ص )7) - )7).
))) كنز العامل، للمتقي اهلندي 5: 6)7.

))) جممع الزوائد للهيثمي 9: 4))، وقال: رواه أمحد. 
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أخرج املجليس عن الكليني بإسناده عن أيب محزة الثاميل قال: كنت عند أيب جعفر عليه 
السالم: إذ استأذن عليه رجل فأذن له )ثّم ساق احلديث إىل أن ذكر( فأوحى اهلل عّز وجّل 
إىل نبّيه صىل اهلل عليه وآله: »أن طّهر مسجدك وَأخرج من املسجد من يرقد فيه بالليل وُمر 
بسّد أبواب كّل من كان له يف مسجدك باب إالّ باب عّل ومسكن فاطمة عليهام السالم، 

وال يمّرّن فيه جنب وال يرقد فيه غريب«. 

قال: »فأمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بسّد أبواهبم إاِلّ باب عّل عليه السالم، وأقّر 
مسكن فاطمة صىل اهلل عليها عىل حاله. ثّم إّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمر أن يّتخذ 

للمسلمني سقيفة، فعملت هلم وهي الصّفة«))). 

ال�سماء تاأمر النبي اأن يباهل الن�سارى بفاطمة وبعلها وابنيها

أمر اهللُ تعاىل نبّيه الكريم صىل اهلل عليه وآله أن يباهل نصارى نجران مّلا حاّجوا النبي 
صىل اهلل عليه وآله يف عيسى عليه السالم ورفضوا قول النبي فيه إنَّه عبٌد خملوق اصطفاه 
اهلل، فدعاهم النبي إىل املباهلة بأمر اهلل، وأخرج معه عليًا وفاطمة وابنيهام، فلاّم شاهدهم 
لدفع  فأذعنوا  باهلوا،  لو  هبم  سيحّل  العذاب  أنَّ  وعلموا  املباهلة  من  خافوا  النصارى 
اجلزية. وقد جعل اهلل تعاىل أمري املؤمنني وفاطمة وابنيهام حّجًة لنبّيه وبرهانًا عىل دينه!))) 

أخرج حمب الدين الطربي عن أيب سعيد ]قال:[ ملا نزلت هذه اآلية ﴿ُقْل تَعَاَلوْا نَدْعُ 
َأبْنَاءَنَا وََأبْنَاءَُكمْ﴾ اآلية دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا 

وقال: »اللهم هؤالء أهل«. أخرجه مسلم والرتمذي))).

))) الكايف 5: 40)؛ بحار األنوار )): 7)) /ح 89، عن الكايف.
))) انظر: اإلرشاد للشيخ املفيد ): 67).

))) ذخائر العقبى، أمحد بن عبد اهلل الطربي: ص 5).
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فاطمة عن ميني العر�ض قبل خلق اآدم

خلق اهلل تعاىل نبّيه الكريم ومعه أمري املؤمنني عليه السالم وفاطمة واحلسن واحلسني 
عليهم السالم قبل أن خيلق آدم أبا البرش عليه السالم، فجعلهم أنوارًا بعرشه حُمدقني، 
وشّق هلم أسامء من أسامئه، وجعلهم صفوته من خلقه. وهذه األنوار هي التي شاهدها 

آدم عليه السالم وُأهلم أن يتوّسل إىل اهلل تعاىل هبا ليغفر له خطيئته. 

أخرج املجليس عن قصص األنبياء باإلسناد إىل الصدوق بإسناده عن أيب هريرة قال: 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 

»ملـا خلـق اهلل آدم ونفـخ فيـه مـن روحه التفـت آدم يمنـة العرش فإذا مخسـة أشـباح 
فقـال: يـا رب هـل خلقـت قبـل مـن البرش أحـدًا؟ قـال: ال. قـال عليـه السـالم: فمن 
هـؤالء الذيـن أرى أسـامءهم؟ فقـال: هـؤالء مخسـة من ولـدك لوالهم مـا خلقتك وال 
خلقـت اجلنـة وال النـار وال العـرش وال الكـريس وال السـامء وال األرض وال املالئكـة 
وال اجلـن وال اإلنـس، هؤالء مخسـة شـققت هلم اسـاًم مـن أسـامئي، فأنا املحمـود وهذا 
حممـد، وأنـا األعـىل وهـذا عـل، وأنـا الفاطـر وهـذه فاطمـة، وأنـا ذو اإلحسـان وهذا 
احلسـن، وأنـا املحسـن وهـذا احلسـني، آليـت عـىل نفـيس أنَّـه ال يأتينـي أحـد ويف قلبه 
مثقـال حبـة من خردل مـن حمبة أحدهـم إالَّ أدخلتـه جنتي، وآليـت بعزيت أنَّـه ال يأتيني 
أحـد ويف قلبـه مثقـال حبـة مـن خـردل مـن بغـض أحدهـم إالَّ أدخلتـه نـاري، يـا آدم 

هـؤالء صفـويت مـن خلقي، هبـم ُأنجـي مـن ُأنجي، وهبـم أهلـك من أهلـك«))).

روى اخلطيب اخلوارزمي عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 

))) بحار األنوار، العالمة املجليس 7): 5.
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»ملا عرج يب إىل السامء رأيت عىل باب اجلنّة مكتوبًا: ال إله إالَّ اهلل، حممد رسول اهلل، عل 
حبيب اهلل، احلسن واحلسني صفوة اهلل، فاطمة َأَمة اهلل، عىل مبغضهم لعنة اهلل«))).

اهلل تعاىل يعهد اإىل اآدم كلمات يف الزهراء

روي عن اإلمام الباقر عليه السالم يف قوله: ﴿وََلَقدْ عَِهدْنَا إَِلى َآدَمَ مِنْ َقبُْل﴾ »كلامت 
يف حممد وعلٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة من ذريتهم، كذا نزلت عىل حممد صىل 

اهلل عليه وآله«))).

اآدم يتو�سل اإىل اهلل بفاطمة وبعلها وابنيها

أخرج احلاكم احلسكاين عن ابن النجار، عن ابن عباس قال: سألت رسول اهلل صىل 
»سأل بحق حممد  اهلل عليه وآله عن الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، قال: 

؛ فتاب عليه«))). وعل وفاطمة واحلسن واحلسني إال تبت علَّ

النبي  »سألت  قال:  السالم[  ]عليه  الديلمي عن عيل  احلاكم احلسكاين عن  وأخرج 
ى َآدَمُ مِنْ رَبِّهِ َكلِمَاتٍ َفَتابَ عََليْهِ﴾)4)فقال: إنَّ  صىل اهلل عليه وآله عن قول اهلل: ﴿َفَتَلقَّ
اهلل أهبط آدم باهلند، وحواء بجدة، وإبليس بميسان، واحلية بإصبهان وكان للحية قوائم 
كقوائم البعري - ومكث آدم باهلند باكيًا عىل خطيئته حتى بعث اهلل إليه جربئيل وقال: يا 
آدم أمل أخلقك بيدي، أمل أنفخ فيك من روحي، أمل ُأسجد لك مالئكتي، أمل ُأزوجك حواء 

))) املناقب للخوارزمي: ص )0) / ح97).
))) مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ): )0).

))) شواهد التنزيل للحاكم احلسكاين ): )0).
)4) سورة البقرة: اآلية 7).
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أَمتي، قال: بىل. قال فام هذا البكاء، قال: وما يمنعني من البكاء وقد ُأخرجت من جوار 
اللهم إنِّ  الرمحن. قال: فعليك هبؤالء الكلامت فإنَّ اهلل قابل توبتك وغافر ذنبك، قل: 
أسالك بحق حممد وآل حممد، سبحانك ال إله إالَّ أنت، عملت سوءًا وظلمت نفيس فتب 
علَّ ]إنَّك[ أنت التواب الرحيم. اللهم إنِّ أسالك بحق حممد وآل حممد، عملت سوءًا 
وظلمت نفيس فتب علَّ ]إنَّك[ أنت التواب الرحيم. فهؤالء الكلامت التي تلقى آدم«))). 

وروى ابن املغازيل بإسناده سعيد بن جبري، عن عبد اهلل بن عباس قال: سئل النبي 
»سأله بحق  صىل اهلل عليه وآله عن الكلامت التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: 

! فتاب عليه«))). حممد وعلٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني إالَّ تبت علَّ

مو�سى الكليم يعجب من ف�سل فاطمة واأبيها وبعلها وابنيها

حممد  آل  سيصيب  الذي  البالء  عن  حتّدثا  لـاّم  السالم  عليهام  واخلرُض  الكليُم  بكى 
ما  عرفوا  حني  السالم  عليهم  األنبياء  وبكى  سخانًا،  الدموع  وذرفا  السالم،  عليهم 
سيجري عىل احلسني رحيانة الزهراء يف أرض كربالء. ولقد ابُتيل آدم عليه السالم فلم 
يد اهللُ له عزمًا، وابتيل موسى عليه السالم مع اخلرض عليه السالم، فلم يطق صربًا، مع 
أنَّ اخلرض أخربه أنَّه لن يتمّكن من الصرب، ومع أنَّه اشرتط عليه الصرب وعدم االعرتاض 

حتى يفرّس اخلرض له حكمة أعامله. 

لكنَّنا نقرأ يف زيارة الزهراء الصابرة عليها السالم »يا ممتحنة، امتحنك اهللُ الذي خلقِك 
قبل أن خيلقِك، فوجدك ملا امتحنك صابرة«))). 

))) شواهد التنزيل للحاكم احلسكاين ): )0)؛ ورواه السيوطي يف تفسري اآلية الكريمة من الدر املنثور ): 0 6.
))) مناقب عيل بن أيب طالب البن املغازيل ص)6 /ح 89.

))) مصباح املتهّجد للشيخ الطويس: ص ))7.
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أخرج املجليس عن الصدوق بإسناده عن أيب بصري، عن أحدمها صلوات اهلل عليهام قال: 

»ملا كان من أمر موسى الذي كان أعطى مكتاًل فيه حوت مالح، فقيل له: هذا يدلك 
عىل صاحبك عند عني ال يصيب منها يشء إال حيي. فانطلقا حتى بلغا الصخرة وجاوزا، 
[ احلوت اختذ يف البحر رسبًا، فاقتصا األثر حتى أتيا  ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا. فقال: ]إنَّ
صاحبهام يف جزيرة يف كساء جالسًا، فسلم عليه، وأجاب وتعجب وهو بأرض ليس هبا 

سالم. فقال: من أنت؟ قال: موسى. 

فقال: ابن عمران الذى كّلمه اهلل؟ قال: نعم. قال: فام جاء بك؟ قال: أتيتك عىل أن 
تعّلمني. قال: إنِّ وّكلت بأمر ال تطيقه، فحّدثه عن آل حممد عليهم السالم وعن بالئهم وعام 
يصيبهم حتى اشتد بكاؤمها، وذكر له فضل حممد وعل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم 
ة حممد صىل اهلل عليه وآله«))).  السالم وما ُأعطوا وما ابتلوا به، فجعل يقول: يا ليتني من أمَّ

ما �ساوى اهلل قط امراأة برجل اإل ت�سويته فاطمة بعليٍّ عليهما ال�سالم

الزهراء عليها السالم هي سّيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، وهي من أهل 
البيت الذين قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف شأهنم: »نحن أهُل بيٍت ال ُيقاس بنا 
أحد«! ولذلك ال نعجب إذا وجدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يستثني الزهراء عليها 
السالم من أمر تفضيل الرجال عىل النساء، ألنَّ مجيع شؤون أهل البيت عليهم السالم ال 
ُيقاس هبا أحد سواهم. وقد روى الكليني أنَّه دخلت امرأة عىل أيب عبد اهلل عليه السالم 
فقالت: أصلحك اهلل إينِّ امرأة متبتلة، فقال: »وما التبّتل عندك«؟ قالت: ال أتزّوج، قال: 
لكانت  فضاًل  ذلك  كان  فلو  »انرصيف،  فقال:  الفضل،  بذلك  ألتمس  قالت:  »ولـِم«؟ 

))) بحار األنوار 6): )8) /ح 40، عن قصص األنبياء.
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فاطمة عليها السالم أحق به منك، إنَّه ليس أحد يسبقها إىل الفضل«))).

جاء يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري عليه السالم أنَّه: أتت امرأة إىل النبي 
»ألنَّكن  الشهادة واملرياث؟ فقال:  املرأتني برجل يف  بال  صىل اهلل عليه وآله فقالت: ما 

ناقصات الدين و العقل«. 

ال  دهرها  نصف  تقعد  إحداكن  »إنَّ  قال:  ديننا؟  نقصان  وما  اهلل!  رسول  يا  قالت: 
الرجل عرش سنني  إحداكن عند  العرشة، متكث  اللعن، وتكفرن  تكثرن  وإنَّكن  تصل، 
فصاعدًا حيسن إليها وينعم عليها إذا ضاقت يده يومًا أو خاصمها قالت له: ما رأيت منك 
خريًا قط. ومن مل تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان حمنة عليها، 

لتصرب فيعظم اهلل ثواهبا، فأبرشي«. 

»ما من رجل ردي إالَّ واملرأة )الردّية( أردى  ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 
منه، وال من امرأة صاحلة إال والرجل )الصالح( أفضل منها، وما ساوى اهلل قط امرأة 
برجل إالَّ ما كان من تسوية اهلل فاطمة بعلٍّ عليهام السالم وإحلاقها به، وهي امرأة تفضل 

نساء العاملني«))). 

النبي يو�سي بالتم�سك بعليٍّ وفاطمة واحل�سنني عليهم ال�سالم

مل يرتك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مناسبة إالَّ ودعا فيها أصحاَبه إىل التمّسك بعرتته 
وأهل بيته، فهو تارة يشّبههم بسفينة نوح، وُأخرى بباب حّطة. ونجده صىل اهلل عليه وآله 
يشّبه أهل بيته بنجوم السامء التي جعلها اهلل تعاىل مصدر نور لعباده ليسريوا عىل هدهيا، 

))) الكايف للكليني 5: 509 / باب كراهة أن تتبّتل النساء.
))) تفسري اإلمام العسكري: ص659؛ بحار األنوار )0): 59) /ح ))؛ ويف لفظ بحار األنوار )وإحلاقها به وهي 

امرأة تفضل رجال العاملني(.
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وجعل تلك النجوم متعاقبة كّلام غاب منها نجم طلع نجم. فإذا غابت الشمس وُحجبت 
توّجب عىل الناس االستضاءة بنور القمر، وكذلك فإنَّ عىل الناس إن غاب عنهم شخُص 
رسول اهلل أن يستضيئوا هبدي وصّيه ووارثه وباب مدينة ِعلمه أمري املؤمنني عليه السالم، 

ومن بعد أمري املؤمنني أوالده األئمة اهلداة املعصومون عليهم السالم. 

العنربي، قال: حدثنا موسى بن  الشيخ الطويس بإسناده عن حممد بن صدقة  روى 
أبيه حممد بن عيل )عليهم السالم(، عن جابر بن  أبيه جعفر بن حممد، عن  جعفر، عن 
عبد اهلل األنصاري، قال: صىل بنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يومًا صالة الفجر، ثم 
»أهيا الناس، من فقد الشمس فليتمّسك بالقمر، ومن  انفتل وأقبل علينا حيدثنا، فقال: 
فقد القمر فليتمّسك بالفرقدين«. قال: فقمت أنا وأبو أيوب األنصاري ومعنا أنس بن 
مالك، فقلنا: يا رسول اهلل، من الشمس؟ قال: »أنا«، فإذا هو صىل اهلل عليه وآله رضب 
لنا مثاًل، فقال: »إنَّ اهلل )تعاىل( خلقنا وجعلنا بمنزلة نجوم السامء، كلام غاب نجم طلع 

نجم، فأنا الشمس، فإذا ذهب يب فتمسكوا بالقمر«. 

قلنا: فمن القمر؟ قال: »أخي ووصيي ووزيري وقايض ديني وأبو ولدي وخليفتي يف 
أهل عل بن أيب طالب«. 

قلنــا: فمــن الفرقــدان؟ قــال: »احلســن واحلســني«. ثــم مكــث مليــًا وقــال: »فاطمة 
هــي الزهــرة، وعــرتيت أهــل بيتــي هــم مــع القــرآن والقــرآن معهــم، ال يفرتقــان حتــى 

ــوض«))). ــَلَّ احل يردا ع

))) أمايل الشيخ الطويس: ص 6)5 - 7)5؛ بحار األنوار 4): 75 /ح)).
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فاطمة عليها ال�سالم امل�سداق الأجلى للثقل الأ�سغر 

بالتمّسك هبام، كتاب اهلل تعاىل  ته  أمَّ مها ثقالن أوىص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ام لن يفرتقا حتى يردا عليه  وعرتة رسول اهلل وأهل بيته عليهم السالم؛ وأخرب عنهام أهنَّ
احلوض. ومن هنا نعرف مدى خطأ من قال )حسُبنا كتاب اهلل( ُمستغنيًا عن الثقل اآلخر 
الذي هو عدل القرآن الكريم. ال افرتاق وال انفكاك بني القرآن والعرتة، وعىل املسلمني 

ر!  أن يتمّسكوا بكليهام، أو أن ُيعرضوا عن كليهام، ألنَّ افرتاقهام غري ممكن وال متصوَّ

روى أمحد بإسناده عن عطية عن أيب سعيد قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ 
وسلم: »إنِّ تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر: كتاب اهلل حبل ممدود من املساء 

ام لن يفرتقا حتى يردا عَلَّ احلوض«))). إىل األرض وعرتيت أهل بيتي، وإنَّ

وروى احلاكم بإسناده عن أيب الطفيل عن زيد بن أرقم، قال ملا رجع رسول اهلل صىل 
قد  »كأنِّ  فقال:  فُقممن  بدوحاٍت  أمر  الوداع ونزل غدير خم  وآله من حجة  اهلل عليه 
تعاىل  اهلل  كتاب  اآلخر:  من  أكرب  أحدمها  الثقلني  فيكم  تركت  قد  إنِّ  فأجبت.  ُدعيت 
ام لن يتفرقا حتى يردا علَّ احلوض«. ثم قال:  وعرتيت، فانظروا كيف ختلفون فيهام فإنَّ
»إنَّ اهلل عز وجل موالي وأنا موىل كل مؤمن، ثم أخذ بيد علٍّ -عليه السالم- فقال: من 
كنت مواله فهذا وليه، اللهم واِل من وااله وعاِد من عاداه« - وذكر احلديث بطوله. ثم 

قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه بطوله))).

))) مسند أمحد - اإلمام أمحد بن حنبل ): 4).
))) املستدرك - احلاكم النيسابوري ): 09).
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فاطمة وبعلها وبنوها عليهم ال�سالم ك�سفينة نوح من ركبها جنا

جاء أمُر اهلل وفار التنور وجاء الطوفان، ومل يكن ألحد من عاصم يعصمه من أمر اهلل 
هِ  اللَّ بِسِْم  فِيهَا  الذين آمنوا إىل نوح عليه السالم فقال ﴿ارَْكبُوا  إالّ سفينة نوح، وجاء 
السفينة جتري هبم يف موج كاجلبال، حّتى ُقيض األمر  وَمُرْسَاهَا﴾)))، وسارت  مَجْرَاهَا 
وغاض املاء واستوت عىل اجلودّي بأمر اهلل؛ أّما الذين مل يؤمنوا وعّولوا عىل جبل يأوون 

إليه، فكانوا من امُلغرقني اهلالكني.

وصف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أهل بيته بــ)سفينة نوح(، ثم أوضح مصري من 
حلق هبم وآمن هبم، ومصري من يتخّلف عنهم وينهج غري هنجهم، فقال »من ركب فيها 
نجا، ومن ختّلف عنها غرق«. أهيا املسلمون! من متّسك بأهل البيت وركب يف سفينتهم 

نجا، ومن تّلف عنهم غرق وهلك! 

روى الطرباين بإسناده عن سعيد بن املسيب عن أيب ذر ريض اهلل عنه قال: قال رسول 
»مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا،  اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: 

ومن ختلف عنها غرق؛ ومن قاتلنا يف آخر الزمان فكأنامَّ قاتل مع الدجال«))).

وروى الطرباين بإسناده عن حنش بن املعتمر قال: رأيت أبا ذر أخذ بعضاديت باب 
الكعبة وهو يقول: من عرفني فقد عرفني، ومن مل يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، سمعت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يقول: »مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح يف 

قوم نوح، من ركبها نجا، ومن ختلف عنها هلك، ومثل باب حطة يف بني إرسائيل«))).

))) سورة هود: اآلية )4.
))) املعجم الكبري - الطرباين ): 45/ح6)6).
))) املعجم الكبري - الطرباين ): 46/ح7)6).
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روى الطرباين بإسناده عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه ]وآله[ وسلم: »مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن ختّلف 

عنها غرق«))). 

الزهراء عليها ال�سالم يف درجة الو�سيلة مع اأبيها وبعلها وابنيها 

َأيُّهَا  ﴿يَا  قائل  من  عّز  قوله  يف  إليه،  الوسيلة  بابتغاء  املؤمنني  عباده  تعاىل  اهلل  أمر 
يعقوب  بني  أنَّ  القرآن  لنا  قّص  وقد  الْوَسِيَلَة﴾))).  إَِليْهِ  وَابَْتُغوا  هَ  اللَّ اتَُّقوا  َآمَنُوا  الَّذِينَ 
عليه السالم ظلموا أنفسهم حني أرادوا قتل يوسف، ففزعوا إىل أبيهم وجعلوه وسيلة 
إِنَّا ُكنَّا خَاطِئِنيَ﴾)))؛ وأخربنا  ُذُنوبَنَا  َلنَا  اسَْتْغفِرْ  َأبَانَا  بينهم وبني اهلل تعاىل، فقالوا ﴿يَا 
أنَّ بني إرسائيل فزعوا إىل كليم اهلل موسى عليه السالم فقالوا ﴿يَا مُوسَى ادْعُ َلنَا رَبَّكَ 
الكريم ونجعله  بنبّينا  إليه ونتوّسل  أمرنا اهلل تعاىل أن نفزع  عِنْدََك﴾)4)؛ وقد  عَِهدَ  بِمَا 
هَ وَاسَْتْغَفرَ  وسيلة للشفاعة، فقال تعاىل ﴿وََلوْ َأنَّهُمْ إِْذ َظَلمُوا َأنُْفسَهُمْ جَاءُوَك َفاسَْتْغَفرُوا اللَّ
أنَّ  السالم  عليهم  البيت  أهل  عن  جاء  وقد  رَحِيمًا﴾)5).  تَوَّابًا  هَ  اللَّ َلوَجَدُوا  الرَّسُوُل  َلهُمُ 

)الوسيلة( هي درجة حممد وأهل بيته عليهم السالم يوم القيامة، يسكنون فيها.

أخرج املتقي اهلندي عن ابن مردويه، عن عيل عن النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: »يف 
اجلنة درجة تدعى الوسيلة، فإذا سألتموا اهلل فسلوا يل الوسيلة«، قالوا: يا رسول اهلل! َمن 

))) املعجم الكبري - الطرباين ): 46/ح8)6).
))) سورة املائدة: اآلية 5).

))) سورة يوسف: اآلية 97.
)4) سورة األعراف: اآلية 4)).

)5) سورة النساء: اآلية 64.
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يسكن معك فيها؟ قال: »عل وفاطمة واحلسن واحلسني«))).

قال: سمعت  ثوبان،  بن  بطريقه عن موىل سامل  أيب حاتم  ابن  كثري عن  ابن  وأخرج 
إنَّ يف اجلنة لؤلؤتني إحدامها  الناس  »يا أهيا  الكوفة:  ينادي عىل منرب  عيل بن أيب طالب 
ا إىل بطنان العرش واملقام املحمود من اللؤلؤة  بيضاء واألُخرى صفراء، أما الصفراء فإنَّ
البيضاء سبعون ألف غرفة، كل بيت منها ثالثة أميال، وغرفها وأبواهبا وأرّسهتا وسّكانا 
من عرق واحد واسمها الوسيلة هي ملحمد صىّل اهلل عليه وآله وأهل بيته، والصفراء فيها 

مثل ذلك هي إلبراهيم عليه السالم وأهل بيته«))).

النبي مير على باب بيت فاطمة كل �سباح فيدعوهم لل�سالة ويتلو اآية التطهري

هل حيتاج أهُل البيت الذي هو من أرشف البيوت التي أذن اهللُ أن ُترفع وُيذكر فيها 
اسُمه إىل أحد يوقظهم للصالة؟! هل حيتاج الذين قال اهللُ تعاىل إنَّه قد أذهب الرجس 
عنهم وطّهرهم تطهريًا إىل أن ُينّبههم أحد إىل وقت الصالة؟! هل حيتاج الذين شهد اهلل 
م كانوا يف أحلك الساعات خالل هجرهتم من مكة إىل املدينة يذكرون اهللَ  تعاىل عنهم أهنَّ
قيامًا وقعودًا وعىل جنوهبم إىل أن يوقظهم أحد لذكر اهلل تعاىل)))؟! بىل وقف النبي صىل 
اهلل عليه وآله طوال تسعة أشهر عىل باب فاطمة وعيل يقول »الصالة رمحكم اهلل« ثم يقرأ 
آية التطهري، وقد فعل ذلك من أجل أن يرتّسخ يف أذهان الناس مدى قدسّية هذا البيت 

وُحرمته عند اهلل ومنزلة أصحابه لديه تعاىل!فهل من ُمّدكر!!

روى عبد بن محيد بن نرص بإسناده عن أيب احلمراء قال: صحبت رسول اهلل صىل اهلل 

))) كنز العامل )): 9)6 /ح6)76).
))) تفسري ابن كثري ): 56.

))) انظر عىل سبيل املثال كتاب األمايل للشيخ الطويس: ص )47، هناية املجلس 6).
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عليه وآله تسعة أشهر، فكان إذا أصبح ]أتى[ باب عيلٍّ وفاطمة وهو يقول: »]الصالة[ 
يرمحكم اهلل« ﴿إِنَّما يُريدُ اهلُل لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطهريًا﴾))).

وأخرج احلاكم احلسكاين عن أيب سعيد اخلدري، قال: ملا نزلت هذه اآلية: ﴿وَأْمُرْ 
َأهَْلكَ بِالصَّلةِ﴾كان ييء نبي اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل باب عيلٍّ صالة الغداة ثامنية 
أشهر، ثم يقول: »الصالة رمحكم اهلل« ﴿إِنَّما يُريدُ اهلُل لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ 

وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطهريًا﴾))). 

وروى الطرباين بإسناده عن أنس بن مالك، أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كان يمر 
ببيت فاطمة -عليها السالم- ستة أشهر إذا خرج من صالة الفجر يقول: »يا أهل البيت 

الصالة« ﴿إِنَّما يُريدُ اهلُل لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطهريًا﴾))).

من اأحب الزهراء عليها ال�سالم فهو مع النبي يف اجلنة

يف هـذا احلديـث الرشيـف ُيذّكـر رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه أصحابـه بمنزلـة 
الزهـراء عليهـا السـالم، فهـو يعل )حمّبـة الزهـراء( رشطًا وحيـدًا إن توّفر لـدى أحد، 
كان مـع رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه يف اجلنّـة! ثـم يؤّكـد صـىل اهلل عليـه وآلـه يف 
الفقـرات التاليـة أنَّ مـن ترىض عنـه الزهراء فإنَّه صـىل اهلل عليه وآله سـريىض عنه، وإنَّ 
اهلل تعـاىل سـريىض عنـه، ويف املقابـل فـإنَّ مـن غضبت عليـه الزهـراء فإنَّ اهلل ورسـوله 
سـيغضبان عليـه. وقد سـبق له صـىل اهلل عليه وآلـه أن قال - كـام نقله العامـة واخلاصة 

-: »إنَّ اهلل يـرىض لرضـا فاطمـة، ويغضـب لغضبها«! 

))) مسند عبد بن محيد: ص)7).
))) شواهد التنزيل ): 46.

))) املعجم الكبري للطرباين ): 56/ح)67).
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إنَّ الزهراء عليها السالم طاهرة مطّهرة معصومة، وهي ال ترىض عن أحد ما مل يكن 
مؤمنًا مستكمل اإليامن حمّبًا هلل ورسوله وأهل بيت الرسول، وال تغضب عىل أحد ما مل 
بيت  وأهل  ورسوله  هلل  العداوة  ينصب  ورسوله،  هلل  حماربًا  ضاالً  الشخص  ذلك  يكن 

الرسول صىل اهلل عليه وآله. 

أخرج اخلوارزمي عن سلامن، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: 

يا  النار.  أبغضها فهو يف  ابنتي فهو معي يف اجلنة؛ ومن  »يا سلامن! من أحب فاطمة 
سلامن! حّب فاطمة ينفع يف مائة من املواطن، أيرس تلك املواطن املوت والقرب وامليزان 
واملحرش والرصاط واملحاسبة؛ فمن رضيْت عنه ابنتي فاطمة رضيُت عنه، ومن رضيُت 
عليه  غضبُت  ومن  عليه،  غضبُت  فاطمة  ابنتي  عليه  غضبت  ومن  عنه؛  اهلل  ريض  عنه 
غضب اهلل عليه. يا سلامن! ويٌل ملن يظلمها ويظلم بعلها أمري املؤمنني عليًا، وويٌل ملن 

يظلم ذريتها وشيعتها«))).

خلو �سورة )هل اأتى( من ذكر احلور العني اإكرامًا للزهراء

ا كانت الزوجة الوحيدة لنبّيه الكريم  أكرم اهلل تعاىل أمَّ املؤمنني خدية عليها السالم بأهنَّ
ما دامت عىل قيد احلياة، فلاّم ارحتلت إىل الرفيق األعىل أذن اهلل تعاىل لنبّيه أن يتزّوج عّدة 
السالم،  للزهراء عليها  بالنسبة  أيضًا  الشاكلة  األمر عىل هذه  آن واحد. وكان  نساء يف 
فقد جعلها اهلل تعاىل زوجة وحليلة ألمري املؤمنني عليه السالم، مل يتزّوج عليها ما دامت 
يف  السالم  عليها  الزهراء  أكرم  تعاىل  اهلل  أنَّ  عن  العلامء  أحد  ويكشف  احلياة.  قيد  عىل 
سورة )هل أتى( التي نزلت يف شأن صوم الزهراء وأمري املؤمنني وابنيهام عليهم السالم 

))) مقتل احلسني عليه السالم للخوارزمي ): 59.
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وإعطائهم إفطارهم ثالث ليال متتالية ملسكني ويتيم وأسري لوجه اهلل تعاىل، ومل يفطروا 
إالَّ عىل املاء القراح، أكرمها تعاىل بأنَّ تلك السورة حتّدثت عن نعيم اجلنّة بأنواعه، إالَّ 

احلور العني فإنَّ السورة خلت من ذكرهّن إكرامًا للزهراء عليها السالم!

أخرج ابن شهر آشوب يف املناقب أنَّه ُسئل عامل فقيل له: إنَّ اهلل تعاىل قد أنزل ﴿هل 
أتى﴾ يف أهل البيت وليس يشء من نعيم اجلنة إالَّ وُذكر فيه إالَّ احلور العني! قال: ذلك 

إجالالً لفاطمة عليها السالم))).

تو�ّسل اأبي طالب ومعه قري�ض بالفاطمية البي�ساء

أبو طالب مؤمن قريش عليه السالم، الذي نرص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بكّل 
وجوده وقّوته، فلاّم تويّف نزل جربئيل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يأمره باهلجرة 
إىل املدينة، وأوحى إليه »اخرج منها فقد مات نارُصك«)))! أبو طالب الذي كان يقف يف 

وجه مرشكي قريش الطغاة ليقول يف عنفوان: 

نــبــزي حمــّمــدًا ــِت اهلل  ــي ــْلكــذبــتــم وب ــاض ــن ــن دونــــه وُن ــاع ــط ومّلــــا ُن

دونـــه ــّرع  ــصـــ ُن حــّتــى  ــل)))وُنــســلِــمــه  ــائ واحل أبنائنا  عــن  ونغفل 

الذي كان من اإليامن بمنزلة مؤمن آل فرعون آتاه اهللُ أجره مرتني)4). لكّن ذنبه الوحيد 
- وحاشاه من الذنوب - أنَّه أبو أمري املؤمنني عليه السالم الذي وتر يف سبيل اهلل صناديد 
العرب،وقتل أبطاهلم، وناوش ذؤباهنم، فأودع قلوهبم أحقادًا بدرية وخيربية وُحنينّية. 

))) مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب ): 06).
))) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ): 9)؛ ينابيع املوّدة للقندوزي ): 455، الباب )5.

))) األمايل للشيخ املفيد: ص04)؛ بحار األنوار 5): 65).
)4) بحار األنوار 5): )))؛ رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 4): 70.
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فلاّم مل يدوا فيه مهمزًا وال مغمزًا، طعنوا يف أبيه الذي كان كمؤمن آل فرعون، وقالوا بأنَّه 
مل يتفّوه بالشهادتني، وحاشاه! مع وجود أدّلة دامغة عىل إيامنه، منها أنَّ النبي صىل اهلل عليه 
وآله أقّره عىل زوجته فاطمة بنت أسد ومل يفّرق بينهام، بينام فّرق بني املسلمني وأزواجهم 
من الكّفار. ويف احلديث الذي نحن بصدده نجد أبا طالب يتوّسل إىل اهلل تعاىل باملحّمدية 

البيضاء، وبالعلوّية العالية، وبالفاطمية البيضاء، أن يكشف ما حّل بتهامة! 

أخرج الفتال النيسابوري يف روضة الواعظني، أنَّ جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: 
عليه  طالب  أيب  بن  عيلِّ  املؤمنني  أمري  ميالد  عن  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  سألت 
السالم فقال: »آه آه لقد سألتني عن خري مولود ولد بعدي عىل سنّة املسيح عليه السالم، 
إنَّ اهلل تبارك وتعاىل خلقني وعليًا من نور واحد قبل أن خلق اخللق بخمسامئة ألف عام، 
فكنا نسّبح اهلل ونقّدسه، فلام خلق اهلل تعاىل آدم قذف بنا يف صلبه، واستقررت أنا يف جنبه 
األيمن وعلٌّ يف األيرس، ثم نقلنا من صلبه يف األصالب الطاهرات إىل األرحام الطيبة، 
فلم نزل كذلك حتى أطلعني اهلل تبارك وتعاىل من ظهر طاهر وهو عبد اهلل بن عبد املطلب 
فاستودعني خري رحم وهي آمنة، ثم أطلع اهلل تبارك وتعاىل عليًا من ظهر طاهر وهو أبو 
طالب واستودعه خري رحم وهي فاطمة بنت أسد«. ثم نقل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 

قصة محل فاطمة بنت أسد بأمري املؤمنني؛ إىل أن يصل إىل قوله: 

»وارجتت األرض وزلزلت هبم أيامًا حتى لقيت قريش من ذلك شدة وفزعوا وقالوا: 
قوموا بآهلتكم إىل ذروة أيب قبيس حتى نسأهلم أن يسكنوا ما نزل بكم وحلَّ بساحتكم، 
صمُّ  هبم  تدكدكت  حتى  ارجتاجًا  يرتج  فجعل  قبيس  أيب  جبل  ذروة  عىل  اجتمعوا  فلام 
لنا  الصخور وتناثرت، وتساقطت اآلهلة عىل وجهها، فلام برصوا بذلك قالوا: ال طاقة 
إنَّ  الناس  أهيا  فيه، فقال:  بام هم  أبو طالب اجلبل وهو غري مكرتث  بنا، فصعد  بام حلَّ 
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ومل  تطيعوه  مل  إن  خلقًا،  فيها  وخلق  حادثة،  الليلة  هذه  يف  أحدث  قد  وتعاىل  تبارك  اهلل 
بتهامة مسكن، فقالوا:  بإمامته مل يسكن ما بكم وال يكون لكم  تقروا بواليته وتشهدوا 
ا نقول بمقالتك، فبكى أبو طالب ورفع يده إىل اهلل عزَّ وجلَّ وقال: )إهلي  يا أبا طالب إنَّ
وسيدي أسألك باملحمدية املحمودة، وبالعلوية العالية، وبالفاطمية البيضاء، إالَّ تفضلَت 
عىل هتامة بالرأفة والرمحة( فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة لقد كانت العرب تكتب هذه 

الكلامت فتدعو هبا عند شدائدها يف اجلاهلية وهي ال تعلمها وال تعرف حقيقتها«))).

فاطمة الغ�سن املورق لل�سجرة النبوية الوارفة 

ُولد  اقتضت مشيئة احلكيم اخلبري أن يكون نسل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من 
الزهراء عليها السالم، وقد اختارها اهلل تعاىل لتكون الرّد احلاسم عىل من عرّي النبيَّ صىل 
اهلل عليه وآله بأنَّه أبرت ال ذرّية له، فأنزل اهلل تعاىل أنَّه قد أعطى رسوَله الكوثر، ومّن عليه 
السالم، وجعل  البيت عليهم  أهل  ًا ألئمة  أمَّ السالم، وجعلها  الطاهرة عليها  بالزهراء 
عليهم  البيت  أهل  أنَّ  ونجد  البسيطة.  أرجاء  يف  انترشوا  بحيث  فيهم  والكثرة  الربكة 
ا )الغصن( من الدوحة النبوّية الوارفة التي  السالم يعرّبون عن الزهراء عليها السالم بأهنَّ

يصفها اهلل تعاىل بأنَّ أصلها ثابت وفرعها يف السامء!

جعفر  أيب  عىل  دخلت  قال:  اخلثعمي،  سالم  عن  بإسناده  احلسكاين  احلاكم  روى 
حممد بن عيلٍّ عليه السالم فقلت: يا بن رسول اهلل، قول اهلل تعاىل ﴿َأصُْلها ثابِتٌ وََفرْعُها 
املؤمنني، والثمر احلسن  الشجرة حممد، والفرع علٌّ أمري  »يا سالم!  قال:  السَّماءِ﴾؛  فِي 

واحلسني، والغصن فاطمة، والورق شيعتنا وحمبونا أهل البيت«؛ احلديث))). 
))) روضة الواعظني: ص77؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 5): 0) - )).

))) شواهد التنزيل ): 406/ح8)4.
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وروى احلافظ الكنجي الشافعي بإسناده عن أيب أمامة الباهيل، قال: قال رسول اهلل 
األنبياء من أشجار شتى، وخلقني وعليًا من شجرة  »إنَّ اهلل خلق  صىل اهلل عليه وآله: 
واحدة، فأنا أصلها، وعلٌّ فرعها، وفاطمة لقاحها، واحلسن واحلسني ثمرها، فمن تعلق 
بغصن من أغصانا نجى، ومن زاغ عنها هوى«... ثم تال: ﴿ُقْل ل َأسَْئُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا 

اّل الْـمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبى﴾))). 

من عرف فاطمة عليها ال�سالم حق معرفتها فقد اأدرك ليلة القدر 

إّن الزهراء عليها السالم - كام يقول أهل البيت عليهم السالم - هي املجهولة قْدرًا، 
وهي التي ُفطم اخلالئق عن معرفتها، فمن عرفها حّق معرفتها، فقد أدرك ليلة القدر. 
ا  ونجد - مع بالغ األسى - أنَّ الزهراء عليها السالم قد عاشت مظلومة مقهورة، وأهنَّ
أبيها  عىل  البكاء  عن  ُمنعْت  ا  وأهنَّ دمعتها،  ترقأ  مل  باكية  حزينة  الدنيا  هذه  عن  رحلت 
املصطفى صىل اهلل عليه وآله، بذريعة أنَّ بكاءها كان يؤذي بعض مشايخ قريش، فبنى 
هلا أمري املؤمنني عليه السالم )بيت األحزان(، فكانت ترج إليه. أليس مِمّا يثري احلرسة 
أن تعيش مثل الزهراء حياة قصرية مبتورة، وأن تويص أن ال يشرتك يف تشييعها أحٌد من 
الذين ظلموها، فال يشرتك يف تشييعها إالَّ نفر قليل ال يتجاوزون أصابع اليد؟ أال يعني 
ة كانوا مسامهني ومشاركني يف ظلم الزهراء عليها السالم؟!  ذلك أنَّ معظم أفراد األُمَّ
سواء بصورة مبارشة يف العدوان عىل بيتها أو غصب حّقها أو االعتداء عىل مقام بعلها 
ا  أمري املؤمنني عليه السالم، أو من خالل اخلذالن وعدم النرصة، مع أنَّ من الثابت أهنَّ
عليها السالم دارت عىل بيوت األنصار ثالثة أيام تسأهلم النرصة، فكانت أعذارهم باردة 
ظامليها  من  صدر  ممّا  أكرب  السالم  عليها  الزهراء  لقدر  جهل  يوجد  هل  أحدًا!  تقنع  ال 

))) كفاية الطالب ص7))، الباب87.
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وخاذليها؟! فام أعظمِك وما أجّل قدرك يا موالتنا الزهراء!! توّسل بِك آدم عليه السالم 
فتاب اهللُ عليه، وأمر اهللُ تعاىل نبّيه أن يباهل بك وبزوجك وابنيك النصارى، فأبوا أن 
يباهلوا وخافوا وعرفوا أنَّ العذاب سيقع هبم ال حمالة إن هم باهلوكم! فام أشّدها من 

ة!  حرسة!! أن يعرف رهبان النصارى من قدرِك ما جهله كثري من أفراد هذه األمَّ

روى فرات الكويف يف تفسريه عن حممد بن القاسم بن عبيد معنعنًا، عن أيب عبد اهلل 
والقدر  فاطمة،  »الليلة  الَْقدِْر﴾:  َليَْلةِ  فِي  َأنْزَلْنَاهُ  تعاىل﴿إِنَّا  قوله  يف  قال  أنَّه  السالم  عليه 
اهلل، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر؛ وإنَّام سميت فاطمة ألنَّ اخللق 

ُفطموا عن معرفتها«. 

َألْفِ شَهْر﴾ »يعني خري  الَْقدِْر خَيْرٌ مِنْ  َليَْلُة  الَْقدِْر *  َليَْلُة  َأدْرَاَك مَا  وقوله: ﴿وَمَا 
من ألف مؤمن، وهي أمُّ املؤمنني« ﴿تَنَزَُّل الْمَلَئَِكُة وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ »واملالئكة املؤمنون 
الذين يملكون علم آل حممد صىل اهلل عليه وآله، وروح القدس هي فاطمة عليها السالم« 
»يعني حتى خيرج القائم  الَْفجْر﴾  َأمٍْر * سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَْطَلِع  ﴿بِِإْذِن رَبِِّهمْ مِنْ ُكلِّ 

عليه السالم«))).

وأخرج املجليس عن حمّمد بن مجهور، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن محران قال: 
سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عاّم ُيفرق يف ليلة القدر هل هو ما يقّدر اهلل فيها؟ 

قال: »ال توصف قدرة اهلل« إالّ أّنه قال: ﴿فيها يُْفرَُق ُكلُّ َأمٍْر حَكيٍم﴾، »فكيف 
يكون حكياًم إالّ ما فرق، وال توصف قدرة اهلل سبحانه، ألّنه حيّدث ما يشاء«. 

وأّما قوله: ﴿َليَْلُة الَقدِْر خَيْرٌ مِنْ َألْفِ شَهٍْر﴾ »يعني فاطمة عليها السالم«. 

))) تفسري فرات الكويف - فرات بن إبراهيم الكويف ص )58 - )58.
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»واملالئكة يف هذا املوضع: املؤمنون اّلذين  وقوله: ﴿تَنَزَُّل املَلئَِكُة وَالروحُ فيها﴾، 
يملكون علم آل حمّمد عليهم السالم«، ﴿وَالروحُ﴾؛ »روح القدس، وهو يف فاطمة عليها 
الَفجِْر﴾  مَْطَلِع  أمر مسّلمة«﴿حَّتى  »من كّل  يقول:  َأمٍْر* سَلمٌ﴾  السالم« ﴿مِنْ ُكلِّ 

»يعني حّتى يقوم القائم عليه السالم«))). 

ملاذا حازت الزهراء عليها ال�سالم هذه املنزلة؟

هلا  تعاىل  اهلل  فقط جعل  أربعة  احلُرم هي  األشهر  لكّن  إثنا عرش شهرًا،  السنة  أشهر 
ُحرمة خاّصة وحّرم فيها القتال. وليايل السنة كثرية، لكنَّ ليلة القدر متتاز عن باقي الليايل 
ا خرٌي من ألف شهر. ويف خصوص الزهراء عليها السالم نجد أنَّ البعض يتساءل عن  بأهنَّ
ا أصغرهّن  السبب الذي فاقت ألجله الزهراء عليها السالم باقي بنات رسول اهلل، مع أهنَّ
تعاىل،  منها خالقها  الذي عرفه  نّيتها  تعليل ذلك هو إخالص  أنَّ  اجلواب  فيأيت  عمرًا، 
ويف موضع آخر نجد الصادق املصّدق صىل اهلل عليه وآله حيّدثنا بأنَّ اهلل تعاىل مأل قلب 
الزهراء وجوارحها إيامنًا ويقينًا. سأل بزُل اهلروي احلسنَي بن روح )ره( فقال: كم بنات 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله؟ فقال: أربع، فقال: أيتهن أفضل؟ فقال: فاطمة. قال: ومل 
وآله؟  عليه  اهلل  اهلل صىل  لرسول  وأقلهن صحبة  سنًا  وكانت أصغرهن  أفضل  صارت 
ا ورثت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ونسل رسول  قال: خلصلتني خّصها اهلل هبام: أهنَّ

اهلل صىل اهلل عليه وآله منها، ومل خيّصها بذلك إالَّ بفضل إخالص عرفه من نّيتها))).
وأخرج املجليس عن سيدة النساء صلوات اهلل عليها قالت: »من أصعد إىل اهلل خالص 

عبادته، أهبط اهلل عزَّ وجلَّ إليه أفضل مصلحته«))).

))) بحار األنوار 5): 97 /ح 70. 
))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 7).

))) بحار األنوار 67: 49) - 50).
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أنَّه روي أنَّ أبا ذر قال: بعثني رسول اهلل صىّل اهلل  وأخرج املجليس عن الراوندي، 
فناديته فلم يبني أحد، والرحى تطحن  بيته  الّسالم! فأتيت  عليه وآله أدعو عليًا عليه 
وليس معها أحد؛ ]فذكرت ذلك لرسول اهلل فـــ[ قال: »إنَّ ابنتي فاطمة عليها الّسالم 
مأل اهلل قلبها وجوارحها إيامنًا ويقينًا، وإنَّ اهلل علم ضعفها فأعانا عىل دهرها وكفاها. أما 

علمَت أنَّ هلل مالئكًة موّكلني بمعونة آل حممد عليهم الّسالم؟«)))

الت�سديق بالزهراء �سبيل ك�سب طهارة الولية

التي يرىض اهلل  بالزهراء عليها السالم - وهي الطاهرة املطهرة املعصومة  التصديق 
صىل  الرسول  به  جاء  ما  بكلِّ  واإلذعان  التصديق  يعني   - لغضبها  ويغضب  لرضاها 
السالم من  املؤمنني عليه  أمري  بّينه وصيُّه وخليفته  ما  التنزيل، وبكّل  اهلل عليه وآله من 
التأويل. والتمّسك احلقيقي بوالية أهل البيت عليهم السالم والرباءة من أعدائهم )وهو 
اخلط الذي ضّحت الزهراء عليها السالم بحياهتا الرشيفة من أجله( يعني حيازة الطهارة 

يف العقيدة والعمل. 

أخرج احلر العاميل يف وسائل الشيعة عن إبراهيم بن حممد بن عيسى العرييض، قال: 
حدثنا أبو جعفر عليه السالم ذات يوم قال: »إذا رصت إىل قرب جدتك عليها السالم فقل: 
يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن خيلقك فوجدك ملا امتحنك صابرة، وزعمنا أّنا لك 
ا  أولياء ومصّدقون وصابرون لكّل ما أتانا به أبوك صىل اهلل عليه وآله وأتى به وصيُّه، فإنَّ

ا قد َطُهرنا بواليتك«))). نسألك إن كنا صّدقناك إالَّ أحلقتنا بتصديقنا هلام لنبرّش أنفسنا بأنَّ

))) بحار األنوار )4: 9) /ح )4، عن اخلرائج.
))) وسائل الشيعة )ط. آل البيت( - احلر العاميل 4): 67) - 68).
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ا�سرتجاع النور الإلهّي

ة خاتم الرسل هبذه املخلوقة الفريدة التي جّسدت  لقد جادت الرمحة اإلهلّية عىل أمَّ
العاملني  البسيطة، وجعلتها سّيدة جلميع نساء  ُأنثى وطأت هذه  أنفس جوهرة وجودّية 
األنبياء  سّيد  بضعة  لكّن  الالحقة.  البرشية  أجيال  لكّل  قدوة  كانت  بل  هلن،  وُقدوة 
والرسل - شأهنا شأن النِعم اإلهلّية - مل جتد يف دنياها غالبًا إالّ اإلعراض واجلفاء، ومل 
تلمس إالّ اهلجران والغدر، وشاءت السامء اسرتجاع هذه النعمة الكبرية قبل أن تستويف 

احلّد األدنى من العمر الطبيعّي املقّدر ألمثاهلا.

شاءت املشيئة اإلهلّية اسرتجاع هذا النور الذي زّين العرش، بعد أن خلعْت عليه رداًء 
برشيًا وأهبطته إىل عاملنا. ولطاملا نّبه رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل حقيقة أنَّ رحيانته 
ا ُخلقت )حوراء إنسّية(، وأنَّ نطفة بضعته الزهراء  )فاطمة( ليست كباقي النساء، وأهنَّ
عليها السالم انعقدت من فاكهة تناوهلا من ثامر اجلنّة يف معراجه. ومن سنن اهلل تعاىل يف 
خلقه أنَّه إذا أنعم عليهم نعمة فلم يؤّدوا حّق شكرها، سلبها منهم. وهكذا اسرتجعت 
السامء هذا النور الفّذ، وُحرمت األرض من وجود مبارك ُفطم أهُلها عن معرفة ُكنهه، 

والناُس بعُد أعداُء ما جهلوا. 

كّفار قريش وعنادهم يف حماربة خاتم  الفريدة بني ظلم  املخلوقة  ودارت حياة هذه 
الرسل، وبني ظلم من انضّم يف الظاهر إىل املسرية اإلسالمّية وبقي يف الباطن عىل رواسبه 
اجلاهلّية. لكّن ظلم هؤالء املسلمني كان أشّد مضاضة يف النفس وأقوى إيالمًا من ظلم 
أولئك الكّفار. وشاهدنا صورًا مرّوعة من الظلم الذي تعّرضت له رحيانة الرسول، من 
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اهلجوم عىل دارها التي طاملا وقف جربئيل أمنُي الوحي عند أعتاب باهبا مستأذنًا، ومن 
البيعة، ودْع عنك حديث  لُيجرب عىل  ملببًا بحامئل سيفه  اقتياد زوجها خاتم األوصياء 

الباب واملسامر! 

ال  وجرحًا  ينقيض،  ال  حزنًا  املؤمنني  أمري  قلب  يف  وخّلفت  الرسول  رحيانُة  ارحتلت 
يندمل؛ وأّنى لفقد الزهراء أن يمحوه كّر األيام واألعوام! وأّنى حلزن أمري املؤمنني وكمده 
الرسمدّي أن يترّصما، فلقد اخُتلست الزهراء من بيته، واسرُتجعت الوديعُة التي أودعها 

إّياه خاتم الرسل، لكنّها اسرُتجعت حممّرة العني، مكسورة الضلع، فواهًا لِك يا دنيا! 

وداع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله لفاطمة عليها ال�سالم

أنَّه  احلبيبة وخيربها  ابنته  يوّدع  املقبلة  الرواية  وآله يف  عليه  اهلل  اهلل صىل  نجد رسول 
ا تلقاه عند  مفارقها عاّم قريب، فتسأله يف هلفة الواله أين ستلقاه يوم القيامة، فيخربها أهنَّ
احلساب، وتعود الزهراء تسأل يف وجل أين ستلقاه إن هي مل تلقه عند احلساب؟ فيجيبها 
الزهراء من جديد: فإن مل ألقك عند الشفاعة  ته، وتسأل  ا ستلقاه عند الشفاعة ألمَّ بأهنَّ
جربئيل  أنَّ  منها  ُأخرى،  بعالمات  ثّم طمأهنا  الرصاط،  عند   : فأجاهبا يف حنوٍّ تك؟  ألمَّ
يسّلم اهلل  أن  يمينه، وميكائيل عن يساره، واملالئكة خلفه وقّدامه يدعون  سيكون عن 
ها أين  ة حممد من النار؛ وحينذاك فقط تسأل الزهراء عليها السالم أباها املرسل عن أمِّ أمَّ

مكاهنا يوم القيامة!

روى الشيخ الصدوق يف األمايل عن ابن عباس قال: ملا مرض رسول اهلل صىّل اهلل 
ي يا رسول اهلل  عليه وآله وعنده أصحابه قام إليه عامر بن يارس فقال له: فداك أيب وأمِّ
ه  صىّل اهلل عليه وآله، من يغسلك منّا إذا كان ذلك منك؟ قال: »ذاك علُّ بن أيب طالب، ألنَّ
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ال هيّم بعضو من أعضائي إالَّ أعانته املالئكة عىل ذلك«. )- احلديث بطوله، وجاء فيه(:

»ادع يل حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة جتيء«. فجاءت فاطمة  ثم قال عليه الّسالم: 
عليها الّسالم وهي تقول: »نفيس لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء؛ يا أبتاه، أال 
تكّلمني كلمة؟ فإنِّ انظر إليك وأراك مفارق الدنيا، وأرى عساكر املوت تغشاك شديدًا«.

فقـال هلـا: »يـا بنيـة، إنِّ مفارقـك، فسـالم عليـك منـي«. قالـت: »يـا أبتـاه، فأيـن 
امللتقـى يـوم القيامـة؟« قـال: »عنـد احلسـاب«. قالـت: »فـإن مل ألقك عند احلسـاب؟« 

تي«. قـال: »عنـد الشـفاعة ألمَّ

»عند الرصاط، جربئيل عن يميني  قال:  تك؟«  قالت: فإن مل ألقك عند الشفاعة ألمَّ
ة حممد من النار  وميكائيل عن يساري، واملالئكة من خلفي وقدامي ينادون: رّب سّلم أمَّ

ويرّس عليهم احلساب«.

قالت فاطمة عليها الّسالم: »فأين والديت خدجية؟« قال: »يف قرص له أربعة أبواب إىل 
اجلنة«. ثم أغمي عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله.

وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  فخرج  اهلل.  رمحك  الصالة  يقول:  وهو  بالل  فدخل 
وصىّل بالناس وخّفف الصالة. ثم قال: »ادعوا يل علَّ بن أيب طالب وأسامة بن زيد«. 
فجاء، فوضع عليه الّسالم يده عىل عاتق عيلٍّ واألُخرى عىل ُأسامة، ثم قال: »انطلقا يب 
إىل فاطمة«! فجاء به حتى وضع رأسه يف حجرها. فإذا احلسن واحلسني عليهام الّسالم 
يبكيان ويصطرخان ومها يقوالن: »أنفسنا لنفسك الفداء، ووجوهنا لوجهك الوقاء«. 
احلسن  ابناك  »هذان  قال:  عل«؟  يا  هذان  »من  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  فقال 
يا  »كّف  له:  فقال  بكاًء.  أشدَّ  الّسالم  عليه  احلسن  وكان  وقّبلهام،  فعانقهام  واحلسني«، 
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حسن، فقد شققَت عىل رسول اهلل«- احلديث، وقد نقلنا منه موضع الشاهد))).

وروى جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: دخلت فاطمة عليها الّسالم عىل رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله وهو يف سكرات املوت، فانكّبت عليه تبكي. ففتح عينه وأفاق، ثم 
»يا بنية، أنت املظلومة بعدي وأنت املستضعفة بعدي؛ فمن آذاك فقد آذان، ومن  قال: 
غاظك فقد غاظني، ومن رّسك فقد رّسن، ومن بّرك فقد بّرن، ومن جفاك فقد جفان، 
ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن 
ظلمك فقد ظلمني، ألنَّك مني وأنا منك، وأنت بضعة مني وروحي التي بني جنبّي. ثم 

تي«. قال: إىل اهلل أشكو ظامليك من أمَّ

ثم دخل احلسن واحلسني عليهام الّسالم فانكّبا عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ومها 
يبكيان ويقوالن: »أنفسنا لنفسك الفداء يا رسول اهلل«. فذهب عيلٌّ عليه السالم لينّحيهام 
عنه، فرفع رأسه إليه ثم قال: »دعهام يا أخي يشاّمن وأشّمهام ويتزّودان مني وأتزّود منهام، 
أنت  »يا عل،  قال:  ثم  يقتلهام«.  فلعنة اهلل عىل من  ام مقتوالن بعدي ظلاًم وعدوانًا،  فإنَّ

املظلوم بعدي وأنا خصم ملن أنت خصمه يوم القيامة«))).

وعن عبد اهلل بن العباس، قال: ملا حرضت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله الوفاة بكى 
حتى بّلت دموعه حليته. فقيل: يا رسول اهلل! ما يبكيك؟ فقال: »أبكي لذريتي وما تصنع 
تي من بعدي؛ كأنِّ بفاطمة عليها الّسالم بنتي وقد ظلمت بعدي وهي تنادي:  هبم رشار أمَّ

تي«. يا أبتاه يا أبتاه، فال يعينها أحد من أمَّ

فسـمعت ذلـك فاطمـة عليهـا الّسـالم فبكـت. فقال هلـا رسـول اهلل صـىّل اهلل عليه 

))) أمايل الصدوق ص 6)7 /ح004)/6 املجلس الثاين والتسعون.
))) كشف الغمة ): 58؛بحار األنوار 8): 76 /ح 5).
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وآلـه: »ال تبكـي يـا بنية«. فقالت: »لسـت أبكـي ملا يصنع يب مـن بعـدك، و لكني أبكي 
لفراقـك يـا رسـول اهلل«. فقـال: »أبرشي يـا بنت حممـد برسعـة اللحـاق يب، فإنَّك أول 

مـن يلحق يب مـن أهل بيتـي«))).

وروى اخلّزاز القّمي عن أيب ذر الغفاري رمحة اهلل عليه: دخلت عىل رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله يف مرضه الذي تويف فيه، فقال: »يا أبا ذر ايتني بابنتي فاطمة«. قال: فقمت 
»فلبست جلباهبا وخرجت  ودخلت عليها وقلت: يا سّيدة النسوان أجيبي أباك. قال: 
حتى دخلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فلام رأت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
انكّبت عليه وبكت وبكى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله لبكائها وضّمها إليه«، ثم قال: 
»يا فاطمة ال تبكي فداك أبوك، فأنِت أّول من تلحقني يب مظلومة مغصوبة، وسوف يظهر 
بعدي حسيكة النفاق وسمل حلباب الدين، وأنت أول من يرد عل احلوض«. قالت: »يا 
أبه أين ألقاك«؟ قال: »تلقيني عند احلوض وأنا أسقي شيعتك وحمبيك وأطرد أعداءك 
ومبغضيك«. قالت: »يا رسول اهلل فإن مل ألقك عند احلوض؟ قال تلقيني عند امليزان«. 
قالت: »يا أبه وإن مل ألقك عند امليزان«؟ قال: »تلقيني عند الرصاط وأنا أقول: اللهم سلم 
شيعة عل«. قال أبو ذر: فسكن قلبها، ثم التفت إيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: 
ا سيدة نساء العاملني، وبعلها سيد  ا بضعة مني، فمن آذاها فقد آذان، أال إنَّ »يا أبا ذر إنَّ
م إمامان إن قاما أو قعدا،  الوصيني، وابنيها احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وإنَّ
وأبومها خري منهام، وسوف خيرج من صلب احلسني تسعة من األئمة معصومون قوامون 
ة«. قال: قلت: يا رسول اهلل فكم األئمة بعدك؟ قال: »عدد  بالقسط، ومنا مهدي هذه األمَّ

نقباء بني إرسائيل«))).

))) األمايل للطويس ): )9).
))) كفاية األثر - اخلزاز القمي: ص 6) - 8).
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وروى جعفر بن قولويه يف كامل الزيارة بإسناده عن عيل بن احلسني )عليهام السالم(، 
عن عمته زينب، عن أمِّ أيمن وعن أبيه أمري املؤمنني عليه السالم، يف حديث طويل: »إنَّ 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، زار منزل فاطمة عليها السالم، فعملت له حريرة - إىل أن 
ثم نظر إىل علٍّ وفاطمة واحلسن واحلسني  قال- فلام فرغ من غسل يده، مسح وجهه، 
عليهم السالم، ]نظرًا[ عرفنا منه الرسور يف وجهه ثم رمق بطرفه نحو السامء مليًا، ثم 
النشوج  القبلة، وبسط يديه يدعو، ثم خّر ساجدًا وهو ينشج، فأطال  وّجه وجهه نحو 
البكاء، وأنَّ جربئيل أخربه بام  وعال نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع رأسه، وذكر سبب 

جيري عليهم بعده من املصائب« - اخلرب))).

ر�سول اهلل يب�ّسر فاطمة بقرب حلاقها به

فتضحك  يسريًا،  إالَّ  أبيها  بعد  متكث  لن  ا  وأهنَّ باملوت،  السالم  عليها  الزهراء  ُتبرّش 
أبوها  أخربها  أن  بعد  خاصة  الزهراء،  ُأمنيات  غاية  املصطفى  بأبيها  فاللحاق  وتفرح، 
بام سيجري عليها وعىل بعلها وأبنائها من بعده، وبعد أن شاهدت أباها املرسل يذرف 

ته.  الدموع سخانًا ملا سيلحق بذريته بعدُه من رشار أمَّ

روى الصدوق يف قصص األنبياء، عن عباية، عن ابن عباس قال:

فيه، قال:  الذي تويف  دخلت فاطمة عىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يف مرضه 
»نعيت إيل نفيس، فبكت فاطمة، فقال هلا: ال تبكي فإنَّك ال متكثني من بعدي إالَّ اثنني 
اجلنة«،  بثامر  تتحفي  حتى  يب  تلحقي  وال  يب،  تلحقي  حتى  يوم  ونصف  يومًا  وسبعني 

فضحكت فاطمة عليها السالم))).

))) مستدرك الوسائل - املريزا النوري 5: )5)، كامل الزيارات: هامش ص 444.
))) بحار األنوار )4: 56)، عن قصص األنبياء للصدوق.
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وروى الشيخ الطويس يف األمايل عن عكرمة، عن عبد اهلل بن العباس قال: ملا حرضت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الوفاة بكى حتى بلت دموعه حليته، فقيل له: يا رسول اهلل 
تي من بعدي، كأنِّ بفاطمة بنتي  ما يبكيك؟ فقال: »أبكي لذريتي وما تصنع هبم رشار أمَّ
وقد ُظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه، فال يعينها أحد من أمتي،« فسمعت ذلك فاطمة 
عليها السالم فبكت، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ال تبكي يا بنية، فقالت: لست 
أبكي ملا يصنع يب من بعدك، ولكني أبكي لفراقك يا رسول اهلل،« فقال هلا: »أبرشي يا 

بنت حممد برسعة اللحاق يب، فإنَّك أول من يلحق يب من أهل بيتي«))).

وداع اأمري املوؤمنني لفاطمة عليهما ال�سالم

ال أشّد عىل النفس من فراق األحّبة، فام الذي كان يعتمل يف قلب أمري املؤمنني عليه 
الكسري ظّل  قلبه  لقد كفكف دموع عينيه، لكّن  الزهراء وودعها؟!  السالم يوم وّدعته 
يعول إعوال الثكىل. أحرى بالقلب الكبري أن ال يشكو مّهه إالَّ إىل خالقه! وأجدر بالرجال 
من أمثال أمري املؤمنني - وليس مثله رجل - أن يداروا عواطفهم عن أنظار الشامتني، 
الواله عىل  انسابت من قلبه  التي  وهم يومذاك كثريون. فلنُصِغ إىل كلامته عليه السالم 
شفتيه حني نفض يديه من تراب قرب الزهراء عليها السالم »واهًا واهًا!! والصرب أيمن 
إعوال  وألعولُت  معكوفًا،  لزامًا  واللبث  املقام  جلعلُت  املستولني،  غلبة  ولوال  وأمجل! 

الثكىل عىل جليل الرزية«.

السالم  الزهراء عليها  الواعظني حديثًا يف وفاة  النيسابوري يف روضة  الفتال  أخرج 
ا عليها السالم قالت ألمري املؤمنني عليه السالم: »أوصيك يا بن عّم أن تّتخذ  جاء فيه أهنَّ

))) بحار األنوار )4: 56)، عن أمايل الشيخ الطويس.
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يل نعشًا، فقد رأيت املالئكة صّوروا صورته،« فقال هلا: »صفيه يل،« فوصفته فاتذه هلا، 
فأّول نعش ُعمل عىل وجه األرض ذاك وما رأى أحد قبله وال عمل أحد. ثم قالت: 
م عدوي  »أوصيك أن ال يشهد أحد جنازيت من هؤالء الذين ظلمون وأخذوا حقي، فإنَّ
وعدو رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وال ترتك أن يصل علَّ أحد منهم وال من أتباعهم، 
وادفني يف الليل إذا هدأت العيون ونامت األبصار!« ثم توفيت صلوات اهلل عليها وعىل 
ابنَيها وبعلها وبنيها. فصاحت أهل املدينة صيحة واحدة واجتمعت نساء بني هاشم يف 
يا  يقلن:  تتزعزع من رصاخهن وهن  أن  املدينة  دارها، فرصخوا رصخة واحدة كادت 
سيدتاه! يا بنت رسول اهلل! وأقبل الناس مثل عرف الفرس إىل عيلٍّ عليه السالم وهو 
لبكائهام.  الناس  فبكى  يبكيان،  يديه  بني  السالم(  )عليهام  واحلسني  واحلسن  جالس 
وخرجت أمُّ كلثوم وعليها برقعة وجتر ذيلها متجللة برداء عليها تسحبها وهي تقول: يا 

أبتاه يا رسول اهلل اآلن حقًا فقدناك فقدًا ال لقاء بعده أبدًا - احلديث بطوله))). 

وروى الكليني يف الكايف عن عيل بن حممد اهلرمزاين، عن أيب عبد اهلل احلسني بن عيل 
عليهام السالم قال: »ملا ُقبضت فاطمة عليها السالم دفنها أمري املؤمنني عليه السالم رسًا 
وعفا عىل موضع قربها، ثم قام فحّول وجهه إىل قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ثم قال: 
السالم عليك يا رسول اهلل عني! والسالم عليك عن ابنتك، وزائرتك والبائتة يف الثرى 
ببقعتك، واملختار اهلل هلا رسعة اللحاق بك. قّل - يا رسول اهلل - عن صفّيتك صربي، 
وعفا عن سيدة نساء العاملني جتّلدي، إالَّ أنَّ يف التأيّس يل بسنّتك يف فرقتك موضع تعّز، 
فلقد وّسدُتك يف ملحودة قربك، وفاضت نفسك بني نحري وصدري. بىل! ويف كتاب 
إنَّا هلل وإنا إليه راجعون، قد اسرُتجعت الوديعة، وُأخذت الرهينة،  اهلل يل أنعم القبول، 

))) روضة الواعظني: ص)5)؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: )9) - )9).
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ا  ا حزن فرسمد، وأمَّ وُأخلست))) الزهراء، فام أقبح اخلرضاء والغرباء يا رسول اهلل! أمَّ
كمد  مقيم،  فيها  أنت  التي  دارك  يل  اهلل  خيتار  أو  قلبي،  من  يربح  ال  وهّم  فمسّهد،  ليل 
تك عىل  مقيح، وهّم مهيج، رسعان ما فّرق بيننا، وإىل اهلل أشكو. وستنبئك ابنتك بتظافر أمَّ
هضمها، فأحفها السؤال، واستخربها احلال، فكم من غليل معتلج بصدرها مل جتد إىل بّثه 
سبياًل، وستقول وحيكُم اهلل وهو خري احلاكمني. والسالم عليكام سالم موّدع، ال قاٍل وال 
سئم، فإن أنرصْف فال عن ماللة، وإن ُأقم فال عن سوء ظن بام وعد اهلل الصابرين. واهًا 
لزامًا معكوفًا،  املقام واللبث  املستولني، جلعلت  أيمن وأمجل، ولوال غلبة  واهًا والصرب 
ابنتك رسًا، وهتضم حقها،  الرزية. فبعني اهلل تدفن  الثكىل عىل جليل  وألعولت إعوال 
ويمنع إرثها!؟ ومل يتباعد العهد، ومل خيلق منك الِذكر، وإىل اهلل يا رسول اهلل املشتكى، 

وفيك يا رسول اهلل أحسن العزاء، صىل اهلل عليك، وعليها السالم والرضوان«))).

زفرات اأمري املوؤمنني على فاطمة عليهما ال�سالم

يف جوف الليل دفن أمري املؤمنني فاطمة عليهام السالم، ومل يتلّق التعازي من أحد. مل 
يكن إىل جنب الفاقد من يسّليه - وأّنى له السلوان - فال عجب إْن هاج به احلزن فبّث 

القرب الغّض زفراته متمنّيًا املوت رسيعًا!

روى الصدوق يف أماليه عن عبد اهلل بن عبد الرمحن اهلمداين، عن أبيه قال: ملا دفن 
عيل بن أيب طالب عليه السالم فاطمة عليها السالم قام عىل شفري القرب، وذلك يف جوف 

الليل ألنَّه كان دفنها لياًل، ثم أنشأ يقول: 

))) جاء يف كتب اللغة: خلست اليشء واختلسته خلسًا: اختطفته برسعة عىل غفلة.
))) الكايف ): 459، باب مولد الزهراء فاطمة عليها السالم؛ بحار األنوار )4: )9) - 94).
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فرقة خليلني  ــن  م ــامع  ــت اج قليُللــكــل  ــامت  ــ امل دون  ــذي  ــ ال ــّل  ــ وك

واحــد بعد  واحـــدًا  افــتــقــادي  خليلوإّن  يــــدوم  ال  أن  عـــى  دلـــيـــٌل 

موديت وتنسى  ذكري  عن  خليل)))ستعرض  للخليل  بعدي  ــدث  وحي

: وأخرج املجليس عن احلاكم أنَّ فاطمة مّلا ماتت أنشأ عيلٌّ

ــٌة ــوس ــب ــا حم ــ ــراهت ــ ــراِتنــفــي عـــى زف ــزف ال ــع  م ــْت  ــرج خ ليتها  ــا  ي

ـــام وإنَّ احلـــيـــاة  يف  بـــعـــدِك  خـــري  حيايت)))ال  تطول  أن  خمافة  أخشى 

احل�سنان يبكيان لفقدان الزهراء فاطمة عليهم �سالم اهلل

هام الزهراء فاطمة عليهم  أورد العالمة املجليس حديثًا طوياًل يف وداع احلسنني مع أمِّ
مجيعًا سالم اهلل تعاىل، عىل لسان جاريتهم فضة، جاء فيه تفصيل حزهنا عىل أبيها وشكوى 

شيوخ املدينة من بكائها الدائم، حتى يصل إىل قوله:

فأقبل أمري املؤمنني عليه السالم حتى دخل عىل فاطمة عليها السالم وهي ال تفيق 
بنت رسول  »يا  هلا:  فقال  له،  هنيئة  رأته سكنت  فلام  العزاء،  فيها  ينفع  البكاء، وال  من 
ا  ا أن تبكني أباك لياًل وإمَّ اهلل - صىل اهلل عليه وآله - إنَّ شيوخ املدينة يسألون أن أسألك إمَّ
بينهم، وما أقرب مغيبي من بني أظهرهم،  أبا احلسن ما أقل مكثي  »يا  نارًا«. فقالت: 
فواهلل ال أسكت لياًل وال نارًا أو أحلق بأيب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«، فقال هلا عيلٌّ 
نازحًا  البقيع  بيتًا يف  بنى هلا  إنَّه  ثم  بدا لك«.  ما  يا بنت رسول اهلل  السالم: »افعل  عليه 
عن املدينة يسمى بيت األحزان، وكانت إذا أصبحت قدمت احلسن واحلسني )عليهام 

))) أمايل الصدوق: ص580، املجلس 74؛ بحار األنوار )4: 06) - 07).
))) بحار األنوار )4: ))).
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السالم( أمامها، وخرجت إىل البقيع باكية فال تزال بني القبور باكية، فإذا جاء الليل أقبل 
أمري املؤمنني عليه السالم إليها وساقها بني يديه إىل منزهلا. ومل تزل عىل ذلك إىل أن مىض 
هلا بعد موت أبيها سبعة وعرشون يومًا، واعتلت العلة التي توفيت فيها، فبقيت إىل يوم 
األربعني، وقد صىل أمري املؤمنني عليه السالم صالة الظهر وأقبل يريد املنزل إذا استقبلته 
اجلواري باكيات حزينات، فقال هلن: »ما اخلرب ومايل أراكن متغريات الوجوه والصور؟« 
فقلن: يا أمري املؤمنني أدرك ابنة عمك الزهراء عليها السالم، وما نظنك تدركها. فأقبل 
أمري املؤمنني عليه السالم مرسعًا حتى دخل عليها، وإذا هبا ملقاة عىل فراشها وهو من 
قباطي مرص وهي تقبض يمينًا ومتد شامالً، فألقى الرداء عن عاتقه والعاممة عن رأسه، 
وحل أزراره، وأقبل حتى أخذ رأسها وتركه يف حجره، وناداها: »يا زهراء«! فلم تكّلمه، 
فناداها: »يا بنت حممد املصطفى«! فلم تكّلمه، فناداها: »يا بنت من محل الزكاة يف طرف 
ردائه وبذهلا عىل الفقراء«! فلم تكّلمه، فناداها: »يا ابنة من صىل باملالئكة يف السامء مثنى 
مثنى«! فلم تكّلمه، فناداها: »يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمك عل بن أيب طالب«. قال: 
ففتحت عينيها يف وجهه ونظرت إليه وبكت وبكى وقال: »ما الذي جتدينه فأنا ابن عمك 
عل بن أيب طالب«. فقالت: »يا بن العم إنِّ أجد املوت الذي ال بد منه وال حميص عنه، 
وأنا أعلم أنَّك بعدي ال تصرب عىل قلة التزويج، فإن أنت تزوجت امرأة اجعل هلا يومًا 
وليلة، واجعل ألوالدي يومًا وليلة. يا أبا احلسن وال تصح يف وجوههام فيصبحان يتيمني 
ة تقتلهام  هام، فالويل ألمَّ ام باألمس فقدا جدمها واليوم يفقدان أمَّ غريبني منكرسين، فإنَّ

وتبغضهام« ثم أنشأت تقول: 

هــادي خــري  ــا  ي بكيَت  إن  الــفــراقابكني  ــوم  ي فهو  الــدمــع  وأســبــل 

بالنسل أوصــيــك  البتول  قرين  ــيــاقيــا  ــا حــلــيــف اشــت ــح ــب ــد أص ــق ف
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تنَس وال  لليتامى  وابـــك  ــدى بـــطـــّف الـــعـــراقابكني  ــعـ ــل الـ ــي ــت ق

حيارى يتامى  فأصبحوا  الـــفـــراقفــارقــوا  يــــوم  ــو  ــه ف اهلل  ــف  ــل حي

قالت: فقال هلا عيلٌّ عليه السالم: »من أين لك يا بنت رسول اهلل هذا اخلرب، والوحي 
قد انقطع عنا«؟ فقالت: »يا أبا احلسن رقدت الساعة فرأيت حبيبي رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله يف قرص من الدر األبيض، فلام رآن قال: هلّمي إيل يا بنية فإنِّ إليك مشتاق، 
فقلت:واهلل إنِّ ألشّد شوقًا منك إىل لقائك، فقال: أنِت الليلة عندي! وهو الصادق ملا 
وعد، واملويف ملا عاهد. فإذا أنت قرأَت )يس( فاعلم أنِّ قد قضيت نحبي، فغّسلني وال 
تكشف عني فإنِّ طاهرة مطهرة، وليصلِّ علَّ معك من أهل األدنى فاألدنى ومن رزق 

أجري، وادفنّي لياًل يف قربي، هبذا أخربن حبيبي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله«. 

»واهلل لقد أخذُت يف أمرها وغسلتها يف قميصها ومل أكشفه  فقال عيلٌّ عليه السالم: 
اهلل  ثم حنطتها من فضلة حنوط رسول  لقد كانت ميمونة طاهرة مطهرة،  فواهلل  عنها، 
صىل اهلل عليه وآله وكفنتها وأدرجتها يف أكفانا، فلام مهمُت أن أعقد الرداء ناديت: يا ُأمَّ 
كم فهذا  كلثوم! يا زينب! يا سكينة! يا فضة! يا حسن! يا حسني! هلّموا تزودوا من ُأمِّ
الفراق واللقاء يف اجلنة. فأقبل احلسن واحلسني عليهام السالم ومها يناديان: وا حرستا ال 
نا فاطمة الزهراء! يا أمَّ احلسن! يا أمَّ احلسني!  تنطفئ أبدًا من فْقد جدنا حممد املصطفى وأمِّ
ا قد بقينا بعده يتيمني يف دار  إذا لقيِت جّدنا حممدًا املصطفى فَأقرئيه منا السالم وقويل له إنَّ
ا قد حنّت وأّنت ومّدت يدهيا  الدنيا. فقال أمري املؤمنني علٌّ عليه السالم: إنِّ ُأشهد اهلل أنَّ
وضّمتهام إىل صدرها مليًا، وإذا هباتف من السامء ينادي يا أبا احلسن ارفعهام عنها فلقد 

أبكيا - واهلل - مالئكة الساموات، فقد اشتاق احلبيب إىل املحبوب« - احلديث))).

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 74) - 79).
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الو�سية املكتوبة للزهراء عليها ال�سالم

أمر اهلل تعاىل بالوصّية، وأمر هبا نبيه الكريم صىل اهلل عليه وآله، وقال عنها: »ما حّق 
امرئ مسلم له يشء يويص فيه أن يبيت ليلتني إالَّ ووصيته مكتوبة عنده«. وقد كشف 
اإلمام الباقر عليه السالم أليب بصري عن وصية الزهراء املكتوبة، فنقلها ألجيال الشيعة. 
ونالحظ أنَّ الزهراء عليها السالم أوصت بحوائطها السبعة إىل أئمة أهل البيت عليهم 
السالم عىل ترتيب اإلمامة، وأشهدت عىل وصّيتها املقداد والزبري. أما وصاياها األُخرى 

وعهودها فسنتحدث عنها قريبًا.

قال اإلمام الصادق عليه السالم: »الوصية حّق عىل كل مسلم؛ وأوصت فاطمة عليها 
السالم إىل أمري املؤمنني وبعده إىل ولدهيا احلسن واحلسني عليهام السالم«))).

روى أبو بصري عن أيب جعفر الباقر - عليه السالم - قال: »أال ُأحّدثك بوصية فاطمة 
عليها السالم«؟ قلت: بىل، فأخرج ُحّقًا أو سفطًا فأخرج منه كتابًا فقرأ: »بسم اهلل الرمحن 
الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت حممد، أوصت بحوائطها السبعة العواف والدالل 
والربقة وامليثب واحلسنى والصافية ومال أمِّ إبراهيم إىل علِّ بن أيب طالب - عليه السالم 
-، فإن مىض علٌّ فإىل احلسن، فإن مىض احلسن فإىل احلسني، فإن مىض احلسني فإىل األكرب 
من ولدي. شهد اهللُ عىل ذلك واملقداد بن األسود والزبري بن العوام، وكتب علُّ ابن أيب 

طالب - عليه السالم«))).

))) تذكرة الفقهاء )الطبعة القديمة( - العالمة احليل ): 4)5.
))) خمتلف الشيعة - العالمة احليل 6: )0)؛ كشف الغمة ): )))؛ بحار األنوار )4: 85) /ح 8)، عن كشف الغّمة.
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و�سية الزهراء وعهودها اإىل اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم

أوصت الزهراء عليها السالم أمرَي املؤمنني عليه السالم - وقد علمْت ثقل مصيبة 
فقدها عىل نفسه الطاهرة - بالصرب ألمر اهلل تعاىل، ثم أوصته بدفنها لياًل كي ال يشرتك 
يف تشييعها والصالة عليها أحد من الذين ظلموها، ولكي تبقى مظلومّيتها حّية إىل يوم 
القيامة. ثم أوصت أمري املؤمنني بالزواج من أمامة ابنة ُأختها زينب كي تكون لولدهيا 

احلسنني بمثابة األُّم. 

حال   - الكاملة  للمرأة  األعىل  املصداق  وهي   - السالم  عليها  الزهراء  تغفل  مل 
تدبري  عىل  بعدها  سيقوم  من  يف  فّكرت  ا  َأهنَّ ُبدَّ  وال  وأطفاهلا،  زوجها  عن  احتضارها 
شؤون بيتها من بعدها، فأوصت أمري املؤمنني عليه السالم بالزواج بعدها، لكنها أوصته 
عسريًا  سيكون  وزينب  احلسنني  فمثل  الصغار،  أطفاهلا  عىل  تتحنّن  امرأة  من  بالزواج 
عليه  املؤمنني  أمري  ونجد  بيتهم.  يف  الراحلة  هم  أمِّ حمّل  حتّل  غريبة  امرأة  تأيت  أن  عليهم 
السالم يمتثل لوصّية الزهراء عليها السالم، فيرّصح بأّن زواجه من أمامة كان من ضمن 
األشياء التي مل يد إىل تركهّن سبياًل، شأنه شأن وصايا النبي صىل اهلل عليه وآله له بقتال 

الناكثني والقاسطني واملارقني!

»بدو  عن حسني بن علوان، عن سعد بن طريف، عن أيب جعفر عليه السالم قال: 
ا الوفاة،  مرض فاطمة بعد مخسني ليلة من وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فعلمت أنَّ
فاجتمعت لذلك تأمر عليًا بأمرها وتوصيه بوصيتها وتعهد إليه عهودها، وأمري املؤمنني 
عليه السالم جيزع لذلك، ويطيعها يف مجيع ما تأمره. فقالت: يا أبا احلسن إنَّ رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله عهد إيلَّ وحدثني أنِّ أّول أهله حلوقًا به، وال بدَّ مما ال بدَّ منه، فاصرب 
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ألمر اهلل تعاىل وارَض بقضائه. قال: وأوصته بغسلها وجهازها ودفنها لياًل ففعل، قال: 
وأوصته بصدقتها وتركتها. قال: فلام فرغ أمري املؤمنني من دفنها لقيه الرجالن فقاال له: 

ما محلك عىل ما صنعت؟ قال: وصّيتها وعهدها«))). 

»أشياء  قال:  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  عباس عن  ابن  قيس عن  بن  وأخرج سليم 
قتال  وآله:  اهلل عليه  ُأنزل عىل قلب حممد صىل  القرآن هبا  تركهن سبياًل ألنَّ  إىل  مل أجد 
الناكثني، والقاسطني، واملارقني، الذي أوصان وعهد إيلَّ خليل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله بقتاهلم، وتزويج أمامة بنت زينب أوصتني هبا فاطمة عليها السالم«))).

مصباح األنوار: عن أيب جعفر عليه السالم قال: 

»إّن فاطمة عليها السالم بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مكثت بعد رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله سّتني يومًا، ثّم مرضت فاشتّدت عليها، فكان من دعائها يف شكواها: 

يا حّي يا قّيوم برمحتك أستغيث فأغثني، اللهّم زحزحني عن النار، وأدخلني اجلنّة، 
وأحلقني بأيب حمّمد صىل اهلل عليه وآله. فكان أمرياملؤمنني عليه السالم يقول هلا: يعافيك 
اهلل ويبقيك. فتقول: يا أبا احلسن! ما أرسع اللحاق باهلل. وأوصت بصدقتها ومتاع البيت، 
وأوصته أن يتزّوج أمامة بنت أيب العاص. وقالت: بنت ُأختي وحتنّن عىل ولدي«. قال: 

»ودفنها لياًل«))). 

وروى الطربي يف الدالئل عن أيب جريح، عن جعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن فاطمة 
باثنتي  منهّن  النبّي صىل اهلل عليه وآله لكّل واحدة  أهّنا أوصت ألزواج  السالم،  عليها 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: )0).
))) سليم بن قيس: ص )9)؛ بحار األنوار 8): 04).

))) بحار األنوار )4: 7)) و 8)) /ح 49. 
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عرشة أوقّية، ولنساء بني هاشم مثل ذلك، وأوصت ألمامة بنت أيب العاص بيشء))). 

وروي عن عبد اهلل بن حسن، عن زيد بن عيّل أّن فاطمة عليها السالم تصّدقت بامهلا عىل 
بني هاشم وبني عبداملّطلب. وأّن عليًا عليه السالم تصّدق عليهم، وأدخل معهم غريهم))). 

و�سية فاطمة عليها ال�ّسالم يف رقعة عند راأ�سها بعد موتها:

ملا توّفيت )عليها السالم( شقت  فيه:  الزهراء قال  ابن عباس حديثًا عن وفاة  أورد 
فدخال  فسكتت  نا«؟  أمُّ »أين  فقاال:  واحلسني  احلسن  فتلقاها  وخرجت،  جيبها  أسامء 
البيت فإذا هي ممتدة، فحّركها احلسني فإذا هي ميتة، فقال: »يا أخاه آجرَك اهلل يف الوالدة«، 
نا«. ثم أخربا عليًا  وخرجا يناديان: »يا حممداه يا أمحداه، اليوم ُجّدد لنا موتك إذ ماتت أمُّ
أفاق فحملهام حتى أدخلهام بيت  املاء، ثم  وهو يف املسجد فغيش عليه حتى ُرّش عليه 
نتعّزى بفاطمة بعد موت  يتامى حممد، كنا  فاطمة وعند رأسها أسامء تبكي وتقول: وا 
جدكام، فبمن نتعّزى بعدها؟! فكشف عيل عن وجهها فإذا برقعة عند رأسها، فنظر فيها 
فإذا فيها: »بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله، أوصت وهي تشهد أن ال إله إالَّ اهلل، وأنَّ حممدًا عبده ورسوله، وأنَّ اجلنة حق والنار 

حق، وأنَّ الساعة آتية ال ريب فيها وأنَّ اهلل يبعث من يف القبور.

يا عل، أنا فاطمة بنت حممد، زّوجني اهلل منك ألكون لك يف الدنيا واآلخرة. أنت أوىل 
يب من غريي، حنّطني وغّسلني وكّفني بالليل، وصلِّ علَّ وادفنّي بالليل وال ُتعلم أحدًا؛ 

وأستودعك اهلل وأقرأ عىل ولديَّ السالم إىل يوم القيامة«))).

))) دالئل اإلمامة: ص0))، وصية فاطمة؛ بحار األنوار )4: 8)) /ح 50.
))) دالئل اإلمامة ص )4.؛ بحار األنوار )4: 8))، والعوامل: )): 4)5 و )5). 

))) بحار األنوار )4: 4)) /ح 44.
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خري العمل بر فاطمة عليها ال�سالم

هل كانت صدفة أن يعمد عمر بن اخلطاب إىل فقرة مهمة من فقرات األذان فيحذفها، 
بدعوى أنَّ معناها احلّث عىل )الصالة( التي هي خري العمل، وأنَّ املسلمني رّبام تقاعسوا 
إذا تركوا اجلهاد فلن يرّضهم  م  م يقومون بخري األعامل، وأهنَّ إذا فّكروا أهنَّ عن اجلهاد 
ذلك كثريًا ما داموا قد متّسكوا بخري العمل. روى الصدوق يف كتاب العلل بسنده عن 
ُتركت  مِل  العمل(  خري  عىل  )حي  عن  السالم(  )عليه  احلسن  أبا  سأل  أنَّه  عمري  أيب  ابن 
ا  »أمَّ فقال:  مجيعًا.  ُأريدمها  قلت:  الباطنة«؟  أو  الظاهرة  العلة  »تريد  فقال:  األذان؟  من 
الباطنة فإنَّ خري العمل  ا  العلة الظاهرة فلئال يدع الناس اجلهاد اّتكاالً عىل الصالة، وأمَّ
الوالية، فأراد َمن أمر برتك )حي عىل خري العمل( من األذان أن ال يقع حث عليها ودعاء 
إليها«))). أراد عمر بن اخلطاب إذًا ترك احلّث عىل التمّسك بالوالية، وترك احلّث عىل بّر 

الزهراء وولدها األطهار عليهم السالم.

روي عن أيب احلسن عليه السالم يف تفسري )حّي عىل خري العمل( أنَّ َّتفسريها الباطن 
الوالية، وعن أيب جعفر عليه السالم أنَّه بّر فاطمة وُولدها عليهم السالم، وتركها العامة 

ظاهرًا وباطنًا))).

ما  »أتدري  قال:  السالم(،  )عليه  جعفر  أيب  عن  األخبار  معاين  يف  الصدوق  وروى 
تفسري )حّي عىل خري العمل(؟« قال الراوي قلت: ال. قال: »دعاك إىل الرّب، أتدري بّر 

َمن؟« قلت ال. قال: »إىل بّر فاطمة وولدها عليهم السالم«.)))

))) احلدائق النارضة 7: 8)4، عن العلل، عّلة حذف )حّي عىل خري العمل من األذان(.
))) روضة املتقني للمجليس األول ): 8)).

))) معاين األخبار: ص )4 /ح)، باب معنى حروف األذان واإلقامة.
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أخرج ابن شهر آشوب عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه سئل عن معنى )حي عىل 
خري العمل( فقال: »خري العمل بّر فاطمة«))).

احلسني بن حكم بإسناده عن أيب اجلارود، قال: قال زيد بن عيّل عليه السالم وقرأ اآلية: 
أبيهام وما ذكر منهام صالح؛  َأبُوهُمَا صَالِحًا﴾))). قال: حفظهام اهلل بصالح  ﴿وََكانَ 
نا  فنحن أحّق باملوّدة؛ أبونا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وجّدتنا خدية عليها السالم، وُأمُّ

فاطمة الزهراء عليها السالم، وأبونا أمري املؤمنني عيلُّ بن أيب طالب عليه السالم))).

اإنَّ اهلل تعاىل وهب احل�سني لفاطمة وجعل الأئمة من ولده

ة جّده  قّدر اهلل تعاىل للحسني عليه السالم أن يكون مصباَح اهلُدى وسفينة النجاة ألُمَّ
الذي  الدرب  تنري  وّهاجة  ُشعلًة  الطاهر  دمه  يكون  وأن  وآله،  عليه  اهلل  املصطفى صىل 
حلديث  املتأّمل  والتحريف.وإّن  الدجل  ظلامت  يف  تغرقه  أن  األُموّية  الُعصبة  أرادت 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله »حسنٌي مني، وأنا من حسني« ُيدرك أمهّية السبط الشهيد 
بأنَّ )اإلسالم  ُعرّب عنها  التي  األمهّية  تلك  الضياع،  املصطفى من  يف حفظ إسالم جّده 

حمّمدي الوجود، حسينّي البقاء(! 

وآله من ُصلب  اهلل عليه  النبّي صىل  نسل  يكون  أن  البارئ عّز وجلَّ  شاءت مشيئة 
أمري املؤمنني عليه السالم، وأن يكون ُولده األطهار هم ُولد ابنته الطاهرة التي عرّب عنها 
بأنَّه  عرّيه  الذي  الشانىء  عىل  رّدًا  لرسوله  اهلل  أعطاه  الذي  بـ)الكوثر(  الكريم  القرآن 
)أبرت(!! وشاءت مشيئة اهلل تعاىل أن يكون األئّمة األطهار من نسل اإلمام احلسني عليه 

))) مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب ): 07).
))) سورة الكهف: اآلية )8.

))) تفسري فرات: ص46) /ح))).



533

ا ا
د ي

 ال
دا
تو
الم 

س
 ال
يها
عل
ة 
سي

إلا
ء ا
ا ور
لح
– ا

ن  
و ر
ش
لع
 وا
 
ام
لخ
ل ا

ص
لف
ا ا

السالم - وليس من ُولد اإلمام احلسن املجتبى عليه السالم - حلكمة ال يعلمها إالَّ اهلل، 
واهلل تعاىل ال ُيسأل عاّم يفعل وُهم ُيسألون! 

»ملا علقت فاطمة عليها  القمي عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال:  بابويه  ابن  روى 
السالم، قال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا فاطمة، إنَّ اهلل عزَّ وجلَّ قد وهب لك 
تي. قالت: فال حاجة يل فيه. قال: إنَّ اهلل عزَّ وجلَّ قد وعدن  غالمًا اسمه احلسني، تقتله أمَّ

فيه أن جيعل األئمة عليهم السالم من ولده. قالت: قد رضيُت يا رسول اهلل«))).

زيارة احل�سني املظلوم ُتدخل الفرح على الزهراء عليها ال�سالم

أضحت زيارة اإلمام احلسني عليه السالم َمعَلاًم للدين ولإلسالم املحّمدّي األصيل 
املمتنع عىل التحريف؛ وصارت زيارته والوقوف عىل قربه الرشيف بمثابة مبايعته عليه 
التي دفع عليه السالم حياته الرشيفة من أجلها!  املقّدسة  الوفاء لألهداف  السالم عىل 
ووقف أهل البيت عليهم السالم حيّرضون الناس وحيّثوهنم عىل زيارة سّيد شباب أهل 
اجلنّة ولو كّلفهم ذلك جتّشم الصعاب والتعّرض لألخطار وبذل الغايل والنفيس، بل لو 
البيت عليهم السالم يف احلّث  التي رواها أهُل  كّلفهم ذلك حياهتم!! ومن األحاديث 
أنَّ زيارته ُتدخل  الذي يتضّمن  القادم  املظلوم عليه السالم احلديث  عىل زيارة احلسني 
الفرح عىل رسول اهلل وعىل أمري املؤمنني وعىل فاطمة عليهم مجيعًا سالم اهلل، كام يتضّمن 
- يف املقابل - أنَّ من يرتك زيارته لغري ما عّلة أكثر من ثالث سنني فقد عّق رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وآله.

روى ابن قولويه عن صفوان اجلاّمل، قال: 

))) اإلمامة والتبرصة - ابن بابويه القمي: ص 49 - 50.
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سـألت أبـا عبـد اهلل عليـه السـالم- ونحـن يف طريـق املدينـة، ويريـد مّكـة- فقلت 
لـه: يـا بن رسـول اهلل! مـايل أراك كئيبـًا حزينًا منكـرسًا؟ فقال يل: »لو تسـمع ما أسـمع 

لشـغلك عن مسـألتي«. 

قلت: وما اّلذي تسمع؟ قال: »ابتهال املالئكة إىل اهلل تعاىل عىل قتلة أمرياملؤمنني عليه 
السالم، وعىل قتلة احلسني عليه السالم، ونوح اجلّن عليهام، وبكاء املالئكة اّلذين حوله 

وشّدة حزنم، فمن يتهنّأ مع هذا بطعام أو رشاب أو نوم«؟ 

قلت له: فمن يأتيه زائرًا ثّم ينرصف متى يعود إليه؟ ويف كم يسع الناس تركه؟ قال: 
»أّما القريب؛ فال أقّل من شهر. وأّما بعيد الدار؛ ففي كّل ثالث سنني، فام جاز الثالث 

سنني فقد عّق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وقطع رمحه إالّ من عّلة«. 

ولو يعلم زائر احلسني ما يدخل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وما يصل إليه من 
الفرح وإىل أمرياملؤمنني عليه السالم وإىل فاطمة عليها السالم وإىل األئّمة عليهم السالم 
والشهداء منّا أهل البيت، وما ينقلب به من دعائهم له، وما له يف ذلك من الثواب يف 
العاجل واآلجل واملذخور له عند اهلل، ألحّب أن يكون ما ثّم داره ما بقي، وإّن زائره 

ليخرج من رحله فام يقع فيه عىل يش ء إاِلّ دعا له. 

فإذا وقعت الشمس عليه، فينرصف وما عليه من ذنب، وقد ُرفع له من الدرجات ما 
ال يناله املتشّحط بدمه يف سبيل اهلل، ويوّكل به ملك يقوم مقامه، ويستغفر له حّتى يرجع 

إىل الزيارة، أو يميض ثالث سنني، أو يموت، وذكر احلديث بطوله))). 

روى ابن قولويه بإسناده عن أيب بصري، قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم- أو أبا 

))) بحار األنوار )0): 4) و 5) /ح 4) و5). 
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جعفر عليه السالم- يقول: 

»من أحّب أن يكون مسكنه يف اجلنّة، ومأواه اجلنّة، فال يدع زيارة املظلوم. قلت: من 
هو؟ قال: احلسني بن عّل عليه السالم صاحب كربال، من أتاه شوقًا إليه وحّب رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وحّب فاطمة وحّب أمرياملؤمنني صلوات اهلل عليهم أقعده اهلل عىل 

موائد اجلنّة يأكل معهم والنّاس يف احلساب«))). 

فاطمة ت�ستغفر لزوار قرب احل�سني عليهما ال�سالم

من شيمة أهل البيت عليهم السالم الوفاء لشيعتهم، وإّن حمّب أهل البيت إذا علم أنَّ 
الزهراء عليها السالم حترض وتستغفر لزّوار قرب احلسني عليه السالم، وإذا علم أنَّ زيارته 
ستجعله يوم القيامة يف جوار النبي وجوار أمري املؤمنني وفاطمة الزهراء عليها السالم، 
فإنَّه سيسرتخص كل غاٍل ونفيس يف سبيل الفوز هبذه الدرجة واملنزلة العظيمة، واملنقبة 
الكبرية.وقد أوردنا يف الفصل السابق أنَّ الزهراء عليها السالم تشفع لزوار قرب ولدها 

ا تشفع ملحبيها وحمّبي ذريتها.  احلسني عليه السالم، وأهنَّ

روى ابن قولويه بإسناده عن داود بن كثري، عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم، 
قال: »إنَّ فاطمة بنت حممد صىل اهلل عليه وآله حترض لزوار قرب ابنها احلسني عليه السالم 

فتستغفر هلم ذنوهبم«))).

وروى ابن قولويه بإسناده عن أيب ُأسامة، قال: سمعت أبا عبد اهلل )الصادق( عليه 
السالم يقول: 

))) كامل الزيارت - جعفر بن حممد بن قولويه: ص)6) /ح)9).
))) كامل الزيارات: ص )))/ح)4).
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»من أراد أن يكون يف جوار نبّيه صىل اهلل عليه وآله وجوار علٍّ عليه السالم وفاطمة 
عليها السالم، فال يدع زيارة احلسني بن علٍّ عليهام السالم والّرمحة«))). 

العتداء على الزهراء هو انتهاك حلرمة ر�سول اهلل وا�ستذلل له 

مل يستخدم أحد من أئمة أهل البيت عليهم السالم التقّية حني يتعّلق األمر بمظلومّية 
بن  املغرية  السالم يبه  عليه  املجتبى  احلسن  اإلمام  السالم. ونجد  عليها  الزهراء  هم  ُأمِّ
شعبة - وهو أحد املهامجني الذين هامجوا بيت الزهراء عليها السالم وأرضموا النار يف 
باب دارها - فيبرّشه أن مصريه يف نار جهنّم خالدًا فيها، ألّنه شاّق اهللَ ورسوَله، وهاجم 
البيت الذي كان أمنُي وحي اهلل يقف أمامه خاضعًا خاشعًا يستأذُن إذا هبط بيشء من 

الوحي. لقد سّمى اإلمام احلسن عليه السالم األُمور بأسامئها بال أدنى مواربة: 

»أنت سّيدة نساء أهل  التي قال هلا أبوها الصادق املصّدق  اهلجوم عىل بيت فاطمة 
اجلنّة« هو استذالل لرسول اهلل وخمالفة ألمره وانتهاك حلُرمته! ليس جزاء َمن حارب اهللَ 

ورسوَله إالَّ اخللود يف قعر جهنّم!

أخرج الطربيس يف االحتجاج فيام احتج به احلسن عليه السالم عىل معاوية وأصحابه 
»أنت رضبَت فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حتى  أنَّه قال املغرية بن شعبة: 
أدميتها وألقْت ما يف بطنها، استذالالً منك لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وخمالفة منك 
أنت سيدة  ]لفاطمة[:  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  قال رسول  وقد  وانتهاكًا حلرمته،  ألمره، 

نساء أهل اجلنة؛ واهللِ مصرُيَك إىل النار«))). 

))) كامل الزيارت: ص 60) /ح)9).
))) االحتجاج ): 4)4؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 97).
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�سبعة من ولد فاطمة ُيدفنون اأحياء ب�ساطئ الفرات

الشعار  هبذا  السلطة  إىل  وتسّلقوا  حمّمد(،  آل  من  )الرضا  بشعار  العّباس  بنو  جاء 
الفضفاض، فلاّم استوثقت هلم األُمور، قلبوا ألهل البيت وأتباعهم ظهر املجّن، وأذاقوهم 
من الويالت أضعاف ما أذاقهم إّياه أعداؤهم من آل ُأمّية. صار الذين وصلوا إىل احلكم 
باسم آل حمّمد يدفنون العلوّيني أحياء، وصاروا يبنون عليهم االسطوانات، وأرسلوا من 

خيّرب قرب احلسني املظلوم ويرسل املاء عليه ليمحو أثر القرب، حتى قال الشاعر: 

ــت  أت إن  ــة  ــ ــّي ــ ُأم ــي  ــن ب إّن  ــاهلل  ــ ــات ــوم ــل ــظ ــَل ابـــــن نـــبـــّيـــهـــا م ــ ــت ــ ق

بمثلها  أبـــيـــه  ــو  ــن ب أتـــــاه  ــد  ــق ــل ــاف ــدوم ــه ــربه م ــ ــذا لـــعـــمـــرك قـ ــ هـ

شاركوا  يكونوا  ال  أن  عى  رمـــيـــامأسفوا  ــوه  ــعـ ــّبـ ــتـ ــتـ فـ ــه  ــلـ ــتـ قـ يف 

أخرج أبو الفرج عن عبد ربه - يعني ابن علقمة - عن حييى بن عبد اهلل، عن الذي 
أفلت من الثامنية قال: ملا ُأدخلنا احلبس قال عيل بن احلسن: اللهّم إْن كان هذا من سخٍط 

منك علينا، فاشدد حتى ترىض. 

فقال عبد اهلل بن احلسن: ما هذا يرمحك اهلل؟ ثم حدثنا عبد اهلل عن فاطمة الصغرى 
رسول  يل  قال  قالت:  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  جدهتا  عن  أبيها  عن 
اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ُيدفن من ولدي سبعة بشاطئ الفرات، مل يسبقهم األّولون وال 
الباب  فتحوا  فلاّم  قال:  سمعت.  هكذا  قال:  ثامنية.  نحن  فقلت:  اآلخرون«  ُيدركهم 

وجدوهم موتى وأصابوين ويب رمق، وسقوين ماء وأخرجوين فعشت))).

))) مقاتل الطالبيني - أبو الفرج األصفهاين: ص ))).
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ة ومُتطر وُتن�سر  �سّلى على فاطمة �سبعُة نفر بهم ُترزق الأَمّ

أفراد  هم  ة  األمَّ أفراد  باقي  دون  السالم  عليها  فاطمة  عىل  بالصالة  ترشفوا  الذين 
أخلصوا لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وحفظوه يف عرتته، وهم الذين يّسدون الصفوة 
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  مقّدمتهم  ويف  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أصحاب  من 
م الذين بلغوا درجة من  واملخلصون من أصحابه. وهؤالء الصفوة تصفهم الرواية بأهنَّ

ة ُترزق هبم وُتنرص ومُتطر!  القرب واملنزلة عند اهلل تعاىل بحيث إنَّ األمَّ

»خلقت  املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم قال:  الكويف عن أمري  روى فرات 
األرض لسبعة هبم يرزقون وهبم ينرصون وهبم يمطرون وهبم ينظرون، وهم عبد اهلل بن 
مسعود وأبو ذر وعامر بن يارس وسلامن املحمدي ومقداد بن األسود وحذيفة وأنا إمامهم 
الذين صّلوا عىل فاطمة  َفحَدِّثْ﴾)))، هؤالء  رَبِّكَ  بِنِعْمَةِ  ﴿وََأمَّا  السابع، قال اهلل تعاىل 

الزهراء عليها السالم وريض اهلل عنهم«))).

وروى الشـيخ املفيـد بإسـناده عـن زرارة، عـن أيب جعفـر عليـه السـالم قـال: قـال 
أمـري املؤمنـني عليه السـالم: »ُخلقت األرض لسـبعة هبـم ترزقون وهبـم تنرصون وهبم 
متطـرون؛ منهـم سـلامن املحمـدي، واملقـداد، وأبـو ذر، وعـامر، وحذيفـة، وكان أمـري 
املؤمنـني عـل بـن أيب طالب عليه السـالم يقـول: وأنـا إمامهم، وهـم الذيـن صّلوا عىل 

فاطمـة صلـوات اهلل عليها«))). 

))) سورة الضحى: اآلية )).
))) تفسري فرات: ص570 /ح))7 - 5.

))) االختصاص - الشيخ املفيد ص 5؛ بحار األنوار - العالمة املجليس )): 45).
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اأول من يدخل اجلنة فاطمة واأبوها وبعلها وابناها

أخرج املتقي اهلندي عن املستدرك، مرفوعًا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أنَّه قال 
لعيلٍّ عليه السالم: »إّن أّول َمن يدخل اجلنة أنا وأنت وفاطمة واحلسن واحلسني«، قال 

: »فمحّبونا؟« قال: »من ورائكم«))). عيلٌّ

فاطمة عليها ال�سالم من الركبان يوم القيامة

ذات  وآله(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  خرج  قال:  عباس،  ابن  عن  الصدوق  روى 
يوم وهو آخذ بيد عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، وهو يقول: »يا معرش األنصار، يا 
معرش بني هاشم، يا معرش بني عبد املطلب، أنا حممد رسول اهلل، أال إنِّ ُخلقت من طينة 

، ومحزة وجعفر«. مرحومة يف أربعة من أهل بيتي: أنا وعلٌّ

ك، إنَّه  فقال قائل: يا رسول اهلل: هؤالء معك ركبان يوم القيامة؟ فقال: »ثكلتك أمُّ
ا  ا أنا فعىل الرباق، وأمَّ ، وفاطمة، وصالح نبي اهلل، فأمَّ لن يركب يومئذ إالَّ أربعة: أنا، وعلٌّ
ا علٌّ فعىل  ا صالح فعىل ناقة اهلل التي ُعقرت، وأمَّ فاطمة ابنتي فعىل ناقتي العضباء، وأمَّ
ناقة من نوق اجلنة، زمامها من ياقوت، عليه حّلتان خرضاوان، فيقف بني اجلنة والنار، 
وقد أجلم الناس العرق يومئذ، فتهب ريح من قبل العرش، فتنشف عنهم عرقهم، فيقول 
فينادي  نبيٌّ مرسل،  أو  إالَّ مَلك مقرب  املقربون واألنبياء والصديقون: ما هذا  املالئكة 
ُمناٍد من ِقبل العرش: معرش اخلالئق، إنَّ هذا ليس بمَلك مقّرب وال نبي مرسل، ولكنَّه 

علُّ بن أيب طالب أخو رسول اهلل يف الدنيا واآلخرة«.)))

))) كنز العامل - املتقي اهلندي )): 98 /ح66)4). 
))) األمايل للصدوق: ص 76) /ح 06) - 7.
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املعان العظيمة يف زيارة الزهراء عليها ال�سالم

هذا  ُكنه  فام  صابرة!  فيجدها  إّياها،  خلقه  قبل  الزهراء  َأَمته  احلكيم  الرّب  يمتحن 
االمتحان العجيب الذي واجهته الزهراء عليها السالم ونجحت بصربها فيه؟ لقد ابتىل 
إبراهيَم ربُّه بكلامٍت فأمتّهن، فقال له ربُّه إنَّه سيجعله للناس إمامًا! فام حقيقة االمتحان 
الذي اجتازته بضعة خاتم األنبياء حّتى استحّقت أن ُيطلق عليها لقب )مُمتحنة(؟! لقد 
كشفت الزهراء عليها السالم عن يشء من صربها العجيب يف األبيات التي متّثلت هبا 

بعد ارحتال أبيها احلبيب، يف قوهلا سالم اهلل عليها:

ــٌب لـــو أّنـــا ــائ ــص ليالياُصـــّبـــت عـــيَّ م رِصَن  األّيــــام  ــى  ع ــت  ــّب ُص

مدهلّمة  هبيمة  لياٍل  إىل  وإرشاقها  بوهجها  األّيام  حُتيل  التي  املصائب  تلك  عجيبة 
الظلامت! وعجيبٌة - ال بّد - تلك املصائب التي ُصّبت عىل الزهراء املظلومة! وأعجب 

ة خاتم األنبياء عىل هضم بضعة نبّيها وحبيبته!  منها تظاُفر ُأمَّ

روى احلر العاميل بإسناده عن إبراهيم بن حممد بن عيسى العرييض، قال: حدثنا أبو 
جعفر عليه السالم ذات يوم قال: »إذا رصَت إىل قرب جدتك عليها السالم فقل: يا مُمتحنة 
امتحنِك الذي خلقك قبل أن خيلقِك فوجدِك ملا امتحنك صابرة، وزعمنا أّنا لك أولياء 
ا نسألك  ومصّدقون وصابرون لكلِّ ما أتانا به أبوك صىل اهلل عليه وآله وأتى به وصيه، فإنَّ

إن كنا صّدقناك إالَّ أحلقتنا بتصديقنا هلام لنبرّش أنفسنا بأّنا قد طُهرنا بواليتك«))).

))) وسائل الشيعة )آل البيت( - احلر العاميل 4): 67) - 68).
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مواكب اأهل ال�سماء ت�ستقبل احلوراء الإن�سية

ترحتل سيدة نساء العاملني عليها السالم وتطوي آخر صفحات حياهتا القصرية املبتورة 
عىل هذه البسيطة، فيستقبلها أرشف األنبياء وخامتهم حمّمد املصطفى صىل اهلل عليه وآله، 
الساموات من  ومعه أمني وحي اهلل تعاىل جربئيل عليه السالم، حتّف هبام مواكب أهل 
الدنيا،  وآله بضعته ورحيانته من  اهلل عليه  األنبياء صىل  يستقبل خاتم  املقربني.  املالئكة 
ته؟ أتريه - أم  فام الذي ستجيبه ترى لو استخربها احلال وساءهلا عاّم أصاهبا بعده من أمَّ
الناس؟! أتراها تربه عن لطمة العني وامحرارها؟!  تستحيي منه - ضلعًا هّشمه جفاء 

يقول رسول اهلل حلبيبته: أقدمي يا ُبنّية، فام أمامك خري لك!!

فاطمة  »ماتت  قال:  السالم  عليهم  آبائه  عن  حممد،  بن  جعفر  عن  األنوار:  مصباح 
عليها السالم ما بني املغرب والعشاء« وعن عبد اهلل بن احلسن، عن أبيه، عن جده عليه 
حادًا  نظرًا  نظرت  احترضت  ملا  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  »أنَّ  السالم 
يف  اللهم  رسولك،  مع  اللهم  اهلل،  رسول  عىل  السالم  جربئيل،  عىل  السالم  قالت:  ثم 
ترين؟  ما  هلا:  فقيل  أرى؟  ما  أترون  قالت:  ثم  السالم،  دار  ودارك  وجوارك  رضوانك 
بنية  يا  ويقول:  اهلل،  رسول  وهذا  جربئيل،  وهذا  الساموات،  أهل  مواكب  هذه  قالت: 

أقدمي، فام أمامك خري لك«))).

الأُ�س�ض وال�سوابط احلاكمة يف حياة الزهراء عليها ال�سالم 

رسمت الزهراء عليها السالم يف مسرية حياهتا القصرية أروع وأبدع لوحة لإلنسانّية، 
أبوها  عنها  عرّب  ولقد  احلّقة.  اإلسالمّية  القيم  أعني  واجلامل،  اخلري  قيم  جّسدت  فلقد 

))) بحار األنوار - العالمة املجليس )4: 00)، عن مصباح األنوار.
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املرسل صىل اهلل عليه وآله بقوله »لو كان احلسُن شخصًا، لكان فاطمة«!! 

ويمكن استخالص جمموعة من األُسس احلاكمة يف حياة الزهراء عليها السالم: 

)- أساس تفضيل رضا اخلالق تعاىل عىل رضا املخلوق )سواء يف ذلك رضا نفسها 
أو رضا سواها(.

)- أساس تفضيل اآلخرة الباقية عىل الدنيا الفانية. 

)- أساس االعتامد عىل األُمور املعنوّية يف احلياة العائلّية.

4- أساس اجلهر باحلّق وجماهدة الظامل.

5- أساس البساطة يف العيش )كصورة من صور الزهد العائيّل(.

6- أساس اإليثار وتفضيل املجتمع عىل الفرد، و تفضيل اآلخرين عىل النفس.

7- أساس العبادة وقيام الليل وتعليم األطفال عىل حّب العبادة.

8- أساس تفضيل األب والزوج واألوالد عىل النفس.

9- أساس املشاركة يف ُأمور احلياة.

0)- أساس حاكمية املعيار املعنوي يف اختيار الزوج.

))- أساس نفي القيم اجلاهلّية يف مالك اختيار الزوج.

))- أساس مراعاة حقوق اخلدم واملستخدمني.

))- حاكمّية أساس املشاورة يف احلياة العائلّية.

4)- أساس رعاية االحرتام املتقابل بني أعضاء األرُسة.

5)-أساس تقسيم العمل يف البيت بني الزوجني.
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6)- أساس طاعة الزوجة للزوج )يف ما ُيريض اهلل(.

7)- أساس احرتام العمل والتعاون بني أعضاء العائلة.

8)- أساس مسؤولية مجيع أفراد األرُسة يف الدفاع عن اإلسالم.

9)- أساس االهتامم برتبية األطفال.

0)- االستعانة باألُمور املعنوية يف حّل املشاكل.

اأ�سرار خلود الزهراء عليها ال�سالم 

من  ورحيانته  األنبياء  خاتم  بضعة  السالم  عليها  الزهراء  خلود  أرسار  أهم  من  لعّل 
الناس  اهللُ  فطر  التي  الفطرة  مع  تتناغم  عميقة  نظرة  الدنيا  احلياة  إىل  نظرهتا  هو  الدنيا 
عليها. فهي عليها السالم تعتقد أّن اهلل تعاىل مل خيلق الدنيا عبثًا، وال خلق فيها عباده من 
أجل اللهو واللعب، وَأنَّه خلق الوجود بأرجائه هلدف وحكمة، وَأنَّه قّدر فيه ُأموره عىل 
أساس ضوابط حمّددة دقيقة. إنَّ اخلالق جّلت عظمته وحكمته مل خيلق اإلنسان لألكل 
لعبادته وطاعته، وندبه للسري يف  اللهو واللعب، بل خلقه  والنوم، وال خلقه من أجل 

طريق التكامل والرتّقي املعنوّي والسمّو إىل أرقى مدارج الكامل.

ولقد كانت بضعة رسول اهلل عليها السالم تنظر إىل الدنيا باعتبارها مزرعة لآلخرة، 
وباعتبارها دارًا للتزّود ومضامرًا للسباق، ووسيلة للتكامل املعنوّي، فهي ليست هدفًا 
ا ليست باقية خالدة، بل هي رسيعة االنقضاء، مائلة للزوال. ومن  يف حّد ذاهتا، كام أهنَّ
ا  ألهنَّ ونِعمها،  الدنيا  مواهب  عن  ُتعرض  السالم  عليها  الزهراء  تكن  مل  املنطلق  هذا 
تعتقد أّن خالق الوجود خلق كّل هذه املواهب والنعم من أجل أن يستفيد اإلنسان منها 
كمقدمة ووسيلة لرشده وتكامله، فاإلنسان - كام تراه رحيانة الرسول - هو أروع ثمرات 
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الوجود، وهو شعاٌع من نور اخلالق سبحانه، نفخ فيه تعاىل من روحه، وجعله خليفته يف 
أرضه وقّياًم عليها. كام تعتقد الزهراء عليها السالم أنَّ املوت ليس فناًء أبدًا، بل هو مقدمة 

للُقرب من اخلالق سبحانه، ونيل ثوابه والفوز برضوانه. 

تّطت )أمُّ أبيها( حواجز الزمان واملكان، فلم حيّدها زمنها وعرُصها وال مدينتها، بل 
كانت ُأسوة لكّل النساء يف كّل العصور واألمكنة. وكانت يف حياهتا القصرية املليئة بالعطاء 
واإليثار والتضحية ال تفّكر إالَّ يف رضا احلّق تعاىل وال تسعى إالَّ إىل أداء الرسالة التي عهد 

إليها خالقها هبا، وكان الصدق واإلخالص مها الطابع الذي مّيز أعامهلا ولّون حركتها.

اللذة  تستبدل  فلم  تعاىل،  اهلل  بأخالق  السالم  عليها  اهلل  رسول  رحيانُة  تّلقت  لقد 
يف  املعنوية  باألُمور  استعانت  ولطاملا  ُأخرى.  لّذة  بأي  وُقربه  تعاىل  اهلل  ِذكر  يف  املعنوّية 
حياهتا املشحونة باملنّغصات، واستعاضت هبا عن األُمور املادّية التي ال يفّكر البعض إالَّ 

هبا وال يدور إالَّ يف مدارها وُأفقها. 

وكانت الزهراء عليها السالم السّباقة يف محل لواء الدفاع عن الوالية، ومنارصة احلّق 
ساحة  يف  الغالية  بحياهتا  ضّحت  وقد  والطغيان،  للظلم  التصّدي  يف  والسّباقة  واحلرّية، 
املواجهة الفكرية والعقائدّية لالنحراف الذي طرأ عىل املسرية اإلسالمّية املقّدسة بعد وفاة 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وكانت يف هذا املجال ُأسوة وقدوة لكّل دعاة احلّق والعدالة.

ثة سالم اهلل عليها مدرسة كربى يف اكتساب املعارف اإلهلية،  ثة املحدِّ وجّسدت املحدَّ
تلك  بيان  يف  فرصة  ترتك  ومل  السامية،  اإلنسانية  والصفات  للكامالت  عظمى  وجامعة 
املعارف وتدريسها، وكان من شأهنا بّث القيم والكامالت اإلنسانّية الرفيعة بني النساء 

الاليت كانت تلتقي هبن يف خمتلف جماالت احلياة ومناسباهتا.
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النبي يعلم فاطمة وبعلها دعاًء لدفع الشدائد.................................................. )5)
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الزهراء تعلم احلسني عليهام السالم دعاًء يف احلاجة واملهم والغم والنازلة...................... 64)
(66 ........................................................ الزهراء تعلم سلامن دعاًء لدفع احلّمى
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بإمكان املرأة الصائمة ذات الصبي مضغ الطعام وإطعام صغريها.............................. )7)
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(67 ....................................................... دروس من جهاد الزهراء عليها السالم
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الفصل الثاين والعرشون
فاطمة الزهراء عليها السالم مصداق آيات القرآن............................................. 69)
(7( ............................................ فاطمة الزهراء عليها السالم مصداق آيات القرآن 
ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر(.................................... )7) الزهراء عليها السالم مصداق آية )إِنَّ
(7( ....................................... ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر( الزهراء عليها السالم مصداق آية )إِنَّ
الزهراء عليها السالم مصداق آية )وُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعىل ُحبِّه(................................ 74)
الزهراء عليها السالم مصداق آية )ُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة(................ 74)
الزهراء عليها السالم مصداق آية )َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقياِن(..................................... 76)
(77 .................) َة َأْعنُيٍ اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ الزهراء عليها السالم مصداق آية )َربَّ
َة يِف اْلُقْرَبى(............... 78) الزهراء عليها السالم مصداق آية )ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
الزهراء عليها السالم مصداق آية )َتَتَجاىَف ُجنُوهُبُْم َعِن امْلََضاِجِع(.............................. 79)
ِه َكِلاَمٍت َفَتاَب َعَلْيِه(....................... )8) ى َآَدُم ِمْن َربِّ الزهراء عليها السالم مصداق آية )َفَتَلقَّ
(8( ...... َتُهْم( يَّ ُتُهْم بِإِياَمٍن َأحْلَْقنَا هِبِْم ُذرِّ يَّ َبَعْتُهْم ُذرِّ ِذيَن َآَمنُوا َواتَّ الزهراء عليها السالم مصداق آية )الَّ
(84 . الزهراء عليها السالم مصداق آية )َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا(
(85 ................ الزهراء عليها السالم مصداق آية )يف ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه(

ْجــَس َأْهــَل اْلَبْيــِت   الزهــراء عليهــا الســالم مصــداق آيــة )إِنَّــاَم ُيِريــُد اهللَُّ لُِيْذِهــَب َعنُكــُم الرِّ
(87 ............................................................................... َرُكْم َتْطِهرًيا( َوُيَطهِّ
َب اهللُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة( ........ 88) الزهراء عليها السالم مصداق آية )َأمَلْ َتَر َكْيَف رَضَ

نُكـم  مِّ َعاِمـٍل  َعَمـَل  ُأِضيـُع  اَل  َأينِّ  ُـْم  َرهبُّ هَلُـْم  )َفاْسـَتَجاَب  آيـة  مصـداق  السـالم  عليهـا   الزهـراء 
389 ........................................................................ ن َذَكٍر َأْو ُأنَثى(  مِّ
(90 .... الزهراء عليها السالم مصداق آية )الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوبى هلم وحسن مآب(
(9( ....................................... ْكِر(  الزهراء عليها السالم مصداق آية )َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ
(9( ............... بِيِل(  ُه َوامْلِْسِكنَي َواْبَن السَّ الزهراء عليها السالم مصداق آية )َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ
(9( ...................... اَلِة َواْصَطرِبْ َعَلْيَها(  الزهراء عليها السالم مصداق آية )َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ
ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا(........... 95) الزهراء عليها السالم مصداق آية )إِنَّ اأْلَْبَراَر َيرْشَ

الفصل الثالث والعرشون
(97 .............................................. فاطمة الزهراء عليها السالم رمز مقاومة الباطل
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(99 ..................................................... الزهراء عليها السالم رمز مقاومة الباطل
404 ........................................ الزهراء عليها السالم تتصدى للهجوم الظامل عىل بيتها
407 .............................................. ملاذا خرجت الزهراء عليها السالم خلف الباب 
4(4 ..................................... الزهراء عليها السالم تفضح عدم رشعية السلطة احلاكمة
4(5 ...................................... الزهراء عليها السالم ترج خلف بعلها امُلقاد إىل املسجد
فضح التخّلف العلمي واألخالقي للسلطة القائمة............................................ 6)4
4(8 ............................................................ تأليب الناس ضّد السلطة احلاكمة
4(9 ................................................ بكاء الزهراء عليها السالم وفضح خطة ماكرة
4(( .................................................. هام املقاوم احلسنان عليهام السالم عىل خط أمِّ
4(( ...................................................... الزهراء تويص: ال حيرضا تشييع جنازيت
4(4 ............................................. ٌة نقضْت عهد اهلل الزهراء تويص: ال تصيّل عيّل أمَّ
4(5 ...................................... إّما الرباءة من فاطمة عليها السالم أو الرباءة من أعدائها
4(6 ................................................... احتجاج الزهراء عليها السالم عىل أيب بكر
4(9 ............................................ ما لك ورثت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله دوننا؟
4(0 ............................................................. أنت وما سمعته من رسول اهلل!!
4(( ......................................................... أرأيت إْن متَّ اليوم َمن كان يرثك؟ 
أمل تسمعا رسول اهلل يقول:... من أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ .............................. ))4
احتجاج الزهراء عليها السالم عىل النساء..................................................... 4)4
4(5 ........................................... احتجاج الزهراء عليها السالم يف مسجد رسول اهلل
4(6 ............................................. احتجاج الزهراء عليها السالم عىل أحد الصحابة
بكاء الزهراء عليها السالم عىل أبيها صىل اهلل عليه وآله........................................ 7)4
4(9 .............................................. ملاذا بكت الزهراء عليها السالم كلَّ هذا البكاء؟
فاطمة عليها السالم داعية احلق والعاملة باحلّق ............................................... )44
44( ....................................... أساليب النهي عن املنكر يف سرية الزهراء عليها السالم 
)- االستدالل باآليات القرآنّية: ............................................................. )44
44( .................................................................. )- االستدالالت العقلّية: 
)- السكوت واالعتزال: .................................................................... )44
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44( ....................................................................... 4- التوبيخ واإلنذار: 
444 ............................... الدروس املستخلصة من مقاومة الزهراء عليها السالم للباطل:

الفصل الرابع والعرشون
درجات الزهراء عليها السالم ومنزلتها....................................................... 445
درجات الزهراء عليها السالم ومنزلتها....................................................... 447
457 ................................................. أن اهلل حيّب فاطمة وبعلها وابنيها وَمن حيّبهم 
457 .......................................................... اجلنة تشتاق إىل فاطمة عليها السالم
458 ..................................................... أّول من يدخل اجلنة فاطمة عليها السالم
459 ................................. إنَّ فاطمة ُتدخل اجلنة ذريتها وشيعتها وشيعة ذريتها وحمبيهم
460 ............................................ فاطمة عليها السالم تكفل أطفال املؤمنني يف اجلنّة
46( ................................................. فاطمة عليها السالم هي مشكاة نور اهلل تعاىل
الزهراء عليها السالم ممن أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهريًا ........................... )46
فاطمة عليها السالم من الذين أنعم اهلل عليهم ................................................ 465
466 ........................................................ مكتوب عىل باب اجلنة: فاطمة َأَمة اهلل
467 ............................................ فاطمة عليها السالم من العالني يف رسادق العرش
468 .......................................................... فاطمة عليها السالم من أهل الذكر 
469 ............................................ صحفة طعام ساموية يف بيت الزهراء عليها السالم
47( ............................................................... الويل ملن شّك يف فضل فاطمة
نور وجه فاطمة عليها السالم كالشمس الضاحية يوم القيامة.................................. )47
47( .................................................... الزهراء عليها السالم ُأمُّ األبرار الطاهرين
474 ......................................................... فاطمة عليها السالم َأَمة اهلل وصفوته
475 ..................................................... فاطمة الزهراء عليها السالم من األّوابني
476 ..................................... فاطمة عليها السالم من الصادقني الذين أمر اهلل باتباعهم
فاطمة عليها السالم من األبرار............................................................... 477
478 ................................................... فاطمة عليها السالم من أصحاب األعراف
الزهراء عليها السالم وقصة فدك............................................................. 479
480 ....................................... رأي فاسد للعقاد يف مطالبة الزهراء عليها السالم بفدك
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الزهراء عليها السالم تشفع لشيعتها وحمّبيها وحمّبي ذرّيتها..................................... )48
486 ................................. الزهراء عليها السالم تشفع لزّوار ولدها احلسني عليه السالم
487 ..................................... شفاعة الزهراء عليها السالم يوم القيامة للنساء املؤمنات 
487 .................................... من صىّل عىل فاطمة غفر اهلل له وأحلقه برسول اهلل يف اجلنّة 
من سّلم عىل فاطمة ثالثة أيام وجبت له اجلنة................................................. 487
488 ............................. الطواف عن فاطمة وأوالدها األئمة عليهم السالم أفضل األعامل
488 .......................................... الصالة يف بيت فاطمة أفضل من الصالة يف الروضة
489 ...................................... عىل حمّب الزهراء أن يسعدها بالبكاء عىل ولدها احلسني 
490 ........................................ اهلل تعاىل ُيباهي بزّوار احلسني ابن فاطمة عليهام السالم
السامء تسد األبواب الشارعة إالَّ باب بيت فاطمة عليها السالم................................ )49
49( .................................... السامء تأمر النبي أن يباهل النصارى بفاطمة وبعلها وابنيها
49( ........................................................ فاطمة عن يمني العرش قبل خلق آدم
اهلل تعاىل يعهد إىل آدم كلامت يف الزهراء....................................................... 494
494 ...................................................... آدم يتوسل إىل اهلل بفاطمة وبعلها وابنيها
موسى الكليم يعجب من فضل فاطمة وأبيها وبعلها وابنيها................................... 495
ما ساوى اهلل قط امرأة برجل إال تسويته فاطمة بعيلٍّ عليهام السالم............................. 496
497 .................................. النبي يويص بالتمسك بعيلٍّ وفاطمة واحلسنني عليهم السالم
499 .......................................... فاطمة عليها السالم املصداق األجىل للثقل األصغر 
فاطمة وبعلها وبنوها عليهم السالم كسفينة نوح من ركبها نجا................................ 500
50( ................................ الزهراء عليها السالم يف درجة الوسيلة مع أبيها وبعلها وابنيها 
النبي يمر عىل باب بيت فاطمة كل صباح فيدعوهم للصالة ويتلو آية التطهري.................. )50
50( ......................................... من أحب الزهراء عليها السالم فهو مع النبي يف اجلنة
504 ..................................... خلو سورة )هل أتى( من ذكر احلور العني إكرامًا للزهراء
505 .............................................. توّسل أيب طالب ومعه قريش بالفاطمية البيضاء
507 ................................................ فاطمة الغصن املورق للشجرة النبوية الوارفة 
508 .............................. من عرف فاطمة عليها السالم حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر 
5(0 ................................................ ملاذا حازت الزهراء عليها السالم هذه املنزلة؟
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التصديق بالزهراء سبيل كسب طهارة الوالية................................................. ))5

الفصل اخلامس والعرشون
5(( ..................................................... احلوراء اإلنسية عليها السالم تودع الدنيا
5(5 ........................................................................ اسرتجاع النور اإلهلّي
5(6 ...................................... وداع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله لفاطمة عليها السالم
رسول اهلل يبرّش فاطمة بقرب حلاقها به........................................................ 0)5
وداع أمري املؤمنني لفاطمة عليهام السالم...................................................... ))5
5(( ................................................ زفرات أمري املؤمنني عىل فاطمة عليهام السالم
5(4 ....................................... احلسنان يبكيان لفقدان الزهراء فاطمة عليهم سالم اهلل
5(7 ........................................................ الوصية املكتوبة للزهراء عليها السالم
5(8 ....................................... وصية الزهراء وعهودها إىل أمري املؤمنني عليهام السالم
5(0 ..................................... وصية فاطمة عليها الّسالم يف رقعة عند رأسها بعد موهتا:
5(( ........................................................... خري العمل بر فاطمة عليها السالم
5(( ..................................... إنَّ اهلل تعاىل وهب احلسني لفاطمة وجعل األئمة من ولده
زيارة احلسني املظلوم ُتدخل الفرح عىل الزهراء عليها السالم.................................. ))5
فاطمة تستغفر لزوار قرب احلسني عليهام السالم................................................ 5)5
االعتداء عىل الزهراء هو انتهاك حلرمة رسول اهلل واستذالل له ................................ 6)5
سبعة من ولد فاطمة ُيدفنون أحياء بشاطئ الفرات............................................ 7)5
5(8 ...................................... ة ومُتطر وُتنرص  صىّل عىل فاطمة سبعُة نفر هبم ُترزق األمَّ
أول من يدخل اجلنة فاطمة وأبوها وبعلها وابناها............................................. 9)5
فاطمة عليها السالم من الركبان يوم القيامة................................................... 9)5
540 ................................................. املعاين العظيمة يف زيارة الزهراء عليها السالم
مواكب أهل السامء تستقبل احلوراء اإلنسية................................................... )54
54( .................................... األُسس والضوابط احلاكمة يف حياة الزهراء عليها السالم 
54( ........................................................... أرسار خلود الزهراء عليها السالم 


